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APENHEUL  
IN CIJFERS

In memoriam: Tine Griede
Op 29 mei 2018 overleed Tine Griede. Voor veel medewerkers en betrokkenen van 

Apenheul was zij een bekend gezicht. In de jaren ’80 was ze curator van ons park  

en in de jaren erna heeft ze verschillende functies binnen de dierentuinwereld 

beoefend. De laatste jaren was ze een zeer actief en toegewijd lid van onze Raad 

van Toezicht. Wij zijn Tine dankbaar voor alles wat ze heeft betekend voor de 

dierentuinwereld en Apenheul in het bijzonder.

Herken jezelf 
Het nieuwe seizoen staat voor de deur! Wij hopen dat je er net zoveel  

zin in hebt als wij. In ZooJaar geven we je alvast een voorproefje van  

wat je allemaal kan verwachten. 

Maar eerst blikken we kort terug op 2018. 
Het was een bijzonder en vooral warm jaar. 
De langdurige hittegolf in de zomer zorgde 
voor een ander bezoekersverloop dan we 
gewend zijn. Toch zijn we meer dan tevreden 
met het bezoekersaantal én een record-
aantal zakelijke gasten. 2018 kende veel 
hoogtepunten, zoals de komst van gorilla 
Bao Bao, 40 apenbaby’s en het allereerste 
congres over gezonde voeding tijdens een 
dagje uit, dat in Apenheul plaatsvond. Ook 
werd er soms een traan gelaten. Zo verloren 
we twee orang-oetans (waarover je meer 
leest op pagina 5) en werden we opgeschrikt 
door het verlies van Tine Griede, lid van onze 
Raad van Toezicht.

Wie al langer in ons park komt, weet dat 
Apenheul meer is dan een leuk dagje uit.  
We werken hard aan onze missie: liefde voor 
dieren en natuur bij al onze gasten stimu-
leren. Als je door ons mooie park wandelt  
of in onze duurzame congreslocatie bent,  
de roep van de gibbons hoort of oog in oog 
staat met de apen, besef je dat ook wij 
mensen onderdeel zijn van de natuur. Én  
dat het belangrijk is om daar zuinig op te  
zijn, want de natuur staat onder grote druk. 
Het Apenheul Natuurbehoudfonds (ANF) is 
ook in 2019 weer actief om apen en hun 
leefgebieden in het wild te beschermen. 
Bovendien bestaat het ANF dit jaar 25 jaar. 
Dat gaan we vieren! En natuurlijk blijven we 
elke dag bezig met het verder verduurzamen 
van onze organisatie.

Wij mensen kunnen een hoop leren van  
de natuur en van apen in het bijzonder. 
Daarom staat in 2019 het thema ‘Herken 
jezelf’ centraal. De apen in Apenheul houden 
je een spiegel voor. Een krachtige manier om 
‘leren van de natuur’ te combineren met een 
leuk dagje uit. Ben jij die stoere gorilla of 
toch een energieke doodshoofdaap? Na een 
bezoek aan Apenheul weet jij het! Ook kan 
je kersverse gorillaleider Bao Bao voor het 
eerst met zijn harem op het gorilla-eiland 
bewonderen. En bij verschillende apen zijn 
dikke buiken gesignaleerd. Dat wordt 
genieten van veel jonge dieren!

Groot nieuws is dat we in 2019 een deel  
van ons park gaan herinrichten. Er komt  
een nieuw dwergapengebied waar de  
apen los tussen de bezoekers lopen en we 
vernieuwen het huidige ‘Café Lazy Monkey’. 
Je leest meer over alle plannen op pagina 30. 
Verder hebben we de inrichting van een 
aantal vergaderzalen van onze congres-
locatie De St@art vernieuwd en een eigen, 
duurzame Apenheul-productenlijn ontwik-
keld. Het resultaat zie je binnenkort in onze 
souvenirshop! Tot slot hebben we ons 
horeca-assortiment vernieuwd, waarbij er 
nog meer aandacht is voor bewuste voeding.

Ik hoop dat ZooJaar je mag inspireren om 
Apenheul in 2019 (weer) vaak te bezoeken. 
Veel leesplezier en tot snel!

Algemeen Directeur
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 100 vaste medewerkers (waarvan 52 uit Apeldoorn)
 30 seizoenmedewerkers 
 275 hulp- en oproepmedewerkers
 93 gidsen
 40 studenten
 462.000 bezoekers
 18.500 seizoenkaarthouders
 36 apensoorten
 256 apen
 40 apenbaby’s bij 16 apensoorten in één jaar
 315 zakelijke evenementen en familiebijeenkomsten
 8,4 gemiddeld rapportcijfer
 55 NPS (Net Promotor Score)
 131.188 verkochte kopjes Lazy Monkey koffie
 284.010 toiletbezoeken in ons nieuwe toiletgebouw  
  bij de entree
 7.492 verkochte sleutelhangers voor het Apenheul 
  Natuurbehoudfonds (ANF)
 8 ANF-projecten wereldwijd
 > 60.000 volgers op Facebook en Instagram
 27.000 kilo andijvie voor de apen
 14.000 kilo witlof voor de apen
 640 kilo wortelen voor de apen
 48 jaar Apenheul
 GOUDEN Green Key certificering

APENHEUL  
IN CIJFERS 20

18
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Zeldzame kroonsifaka
Een paar maanden later was het ook raak bij de kroonsifaka’s. 
Daar beviel vrouwtje Holly van een gezonde zoon, Alafady. 
Holly heeft een tepelafwijking, waardoor ze haar jongen niet 
zelf kan voeden. Daarom geven de dierverzorgers het kleintje 
de fles. We voeden dieren alleen bij uitzondering met de fles: 
als de soort zo zeldzaam is, dat elk jong een verschil maakt 
voor het fokprogramma. En dat is bij de kroonsifaka’s het 
geval. Holly is daarom speciaal getraind om haar baby tijdelijk 
af te staan aan de verzorgers, zodat die het kind kunnen 
voeden. En met succes: de afgelopen jaren hebben we al 
meerdere kroonsifaka’s grootgebracht. 

  OUDSTE INWOONSTER

Slingeraap Pepi: bijna 51 jaar!
Een andere bijzondere inwoonster van Apenheul is de 
Colombiaanse slingeraap Pepi. Zij is niet alleen de oudste 
bewoonster van Apenheul, maar ook de aap die van alle apen 
het langst in Apenheul leeft. Pepi kwam in 1972 (kort nadat 
Apenheul zijn poorten opende) op 4-jarige leeftijd naar ons 
park. Vorig jaar werd ze vijftig en die mijlpaal hebben we groots 
gevierd. We hebben een prachtige groente- en fruittaart voor 
Pepi klaargemaakt, die ze samen met haar soortgenooten op 
het eiland heeft verorberd. Vooral de eieren en druiven waren 
favoriet. Ondanks wat ouderdomskwaaltjes is Pepi nog steeds 
in goede conditie. Hopelijk blijft ze ons en de slingerapen nog 
een tijdje vergezellen. Je herkent haar gemakkelijk aan het kale 
plekje op haar hoofd.

 BIJZONDERE BABY’S 

Drie generaties bamboemaki
In 2018 werden er maar liefst 40 baby’s bij 16 verschillende 
apensoorten geboren, waaronder twee gezonde bamboe-
maki’s. Komend seizoen kan je deze twee kleintjes voor het 
eerst bewonderen! De bamboemaki’s in Apenheul leven 
samen met de kroonsifaka’s. In het wild leven bamboemaki’s  
in familiegroepjes, maar ‘onze’ familie heeft een iets andere 
samenstelling. Hier is namelijk oma Keely ‘inwonend’. Daar-
naast bestaat de groep uit mannetje Fetsy en Keely’s dochter 
Soa. Toen Keely en Soa Fetsy kwamen vergezellen, had Keely 
een implantaat om niet zwanger te raken. Soa was degene die 
jongen zou moeten krijgen. En dat lukte: in september 2018 
werd ze moeder. Zoals een echte oma betaamt, bekommerde 
ook Keely zich om de kleine. Ze liep regelmatig met het kleintje 
rond en bemoederde het alsof het van haarzelf was. Precies 
vier weken later kreeg ze het ineens wel erg druk. Het implan- 
taat was overduidelijk uitgewerkt: oma werd zelf (weer) moeder!
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Met zo’n 300 verschillende apen is het in Apenheul nóóit saai. Elk seizoen worden er baby’s 

geboren, verhuizen er apen van en naar ons park, vieren we mijlpalen en moeten we afscheid 

nemen. De apen zijn stuk voor stuk bijzondere karakters en kennen elk hun verhaal. Daarvan 

hebben we er een aantal op een rijtje gezet.

DIER(EN)NIEUWS
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  IN MEMORIAM

Orang-oetan Silvia
Lange tijd was niet Pepi, maar orang-oetan Silvia de oudste 
bewoonster van Apenheul. Silvia overleed vorig seizoen echter 
op 52-jarige leeftijd. Daarmee was ze een hoogbejaarde 
dame! In 1999 kwam Silvia met vier soortgenoten vanuit 
Blijdorp naar Apenheul. Ze had al vier kinderen. In Apenheul 
heeft ze nooit voor nageslacht gezorgd. Wel kon ze het goed 
vinden met alle andere baby’s en jonge orang-oetans. De rol 
als tante was helemaal voor haar weggelegd! Het laatste jaar 
ging het niet goed met Silvia. Haar gezondheid en conditie gin-
gen hard achteruit. Om haar verder lijden te besparen, hebben 
we uiteindelijk de keuze gemaakt om haar in te laten slapen. 

Orang-oetan Binti
Net na het overlijden van Silvia kregen we nog een klap te 
verwerken: orang-oetan Binti overleed. Binti werd op 11 
december 2000 geboren in de dierentuin van Antwerpen.  
Ze was een bijzondere orang-oetan. Haar moeder Fientje  
was gek op haar kinderen, maar wist niet goed hoe ze 
borstvoeding moest geven. Binti werd daarom met de fles 
grootgebracht. Toen ze 1,5 jaar was, kwam ze naar Apenheul. 
Daar wende ze langzaam aan soortgenoten. Vooral orang-
oetan Sandy had veel interesse in Binti en fungeerde als 
pleegmoeder. Een jaar later kreeg Binti gezondheidsproble-
men. Uit onderzoek bleek dat ze een herseninfarct had gehad. 
Hierdoor vertoonde ze uitvalsverschijnselen aan haar 
linkerzijde en had ze last van epileptische aanvallen. Gelukkig 
konden we deze goed onder controle houden met medicijnen. 
Hierdoor is Binti uitgegroeid tot een volwassen orang-oetan, 
die veel optrok met de jonge dieren. Helaas werden haar 
epileptische aanvallen het laatste jaar steeds erger en 
kwamen ze ook steeds vaker voor. Dit is haar eind oktober 
2018 fataal geworden, toen ze na een epileptische aanval in 
het water viel. Binti is 18 jaar geworden.

  VERHUISBERICHTEN

Blauwoogmaki Arovy op eigen benen
Apenheul is onderdeel van fokprogramma’s voor bijna alle 
apensoorten die we houden. Dat betekent dat we regelmatig 
afscheid van dieren moeten nemen, omdat ze naar een andere 
dierentuin verhuizen. Zo vertrok blauwoogmaki Arovy in 
november 2018 naar Bristol Zoo. Een speciaal moment voor 
de dierverzorgers, want Arovy is niet zomaar een blauwoog-
maki. Ze werd geboren in maart 2017. Helaas lukte het haar 
moeder niet om haar zelf op te voeden. Daarom gaven de 
dierverzorgers Arovy de fles. Ze groeide als kool en heeft van 
jongs af aan zoveel mogelijk tijd doorgebracht in de buurt van 
andere blauwoogmaki’s. Zo kon ze haar soortgenoten zien, 
ruiken en horen. Ook ging oom Dolf weleens bij haar op visite, 

De rol als tante was helemaal 
weggelegd voor silvia

zodat ze sociale vaardigheden kon opdoen. Later kreeg Arovy 
gezelschap van broertje Reny. Helaas is hij eind 2018 plotseling 
overleden aan een maagbloeding. Inmiddels heeft Arovy in 
Bristol Zoo gezelschap gekregen van een mannetje. We hopen 
dat het klikt tussen de twee en dat ze zelf ook moeder mag 
worden! 

Bonobo Monyama
Bonobo Monyama verhuisde naar de dierentuin van Berlijn. 
Voor haar was de tijd aangebroken om ‘uit huis te gaan’. Ze 
was geslachtsrijp en kon zich prima redden zonder haar 
moeder Jill. Een paar maanden voor haar vertrek, beviel Jill van 
een gezonde zoon: Eyenga. Voor Monyama was dit nog een 
mooi moment om het moederschap af te kunnen kijken. We 
hopen dat ze in Berlijn zelf voor kinderen gaat zorgen. Niet 
alleen Jill, maar ook bonobo Besede beviel vorig seizoen van 
een gezonde zoon. Zijn naam is Lokolo. De twee kleintjes 
spelen veel met elkaar en groeien goed. In 2019 kan je ze 
verder zien opgroeien én genieten van een hoop herkenbare 
taferelen. Van alle apen lijken bonobo’s immers het meest  
op ons mensen. En wie weet wat het seizoen nog meer 
brengt…  

Orang-oetan Binti groeide ondanks haar 

epileptische aanvallen op tot een vrolijke dame die 

veel optrok met de jonge orang-oetans.
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PRIMATEN 
5  Alaotra bamboemaki’s Hapalemur alaotrensis
2  baardsaki’s Chiropotes sagulatus
22  berberapen Macaca sylvanus
4  blauwoogmaki’s Eulemur flavifrons
75  Boliviaanse doodshoofdapen Saimiri  boliviensis
12  bonobo’s Pan paniscus
8  Borneo orang-oetans Pongo pygmaeus
12  Colombiaanse slingerapen Ateles rufiventris 
8  geelborstkapucijnapen Sapajus xanthosternos
6  gouden leeuwapen Leontopithecus rosalia
2  goudkopleeuwapen Leontopithecus chrysomelas
1  grijspootdoeroecoeli’s Aotus griseimembra
7  Hanuman langoeren Semnopithecus entellus
7  Javaanse langoeren Trachypithecus auratus
3  keizertamarins Saguinus imperator
2  kroonmaki’s Eulemur coronatus
3  kroonsifaka’s Propithecus coronatus
10  laaglandgorilla’s Gorilla gorilla 
7  leeuwenstaartmakaken Macaca silenus
2  l’Hoest meerkatten Allochrocebus lhoesti
1  manteltamarin Saguinus bicolor
4  Noordelijke witwanggibbons Nomascus leucogenys 
2  pygmee-oeistiti’s Cebuella pygmaea
14  ringstaartmaki’s Lemur catta
7  rode brulapen Alouatta seniculus
6  rode titi’s Plecturocebus cupreus
5  rode vari’s Varecia rubra
3  roodbuikmaki’s Eulemur rubriventer 
8  roodkruinmangabeys Cercocebus torquatus 
2  springtamarins Callimico goeldii
7  witgezichtsaki’s Pithecia pithecia
7  witschouderkapucijnapen Cebus capucinus
4  wolapen Lagothrix lagotricha
2  zilver-oeistiti’s Mico argentatus
2  zwartwitte vari’s Varecia variegata
4  zwarte brulapen Alouatta caraya

VOGELS
3  Darwin nandoes Rhea pennata
13  kaalkopibissen Geronticus eremita
2  kuifseriema’s Cariama cristata
12  regenbooglori’s Trichoglossus haematodus moluccanus
76  rijstvogels Padda oryzivora
8  groene pauwen Pavo muticus
2  groenvleugelara’s Ara chloroptera

AMPHIBIEËN
10  zwartgroene gifkikkers Dendrobates auratus 
3  Maranon gifkikkers Excidobates mysteriosus

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
4  capibara’s Hydrochaeris hydrochaeris
3  Chileense poedoes Pudu puda 
1 goendi’s Ctenodactylus gundi
3  tweevingerige luiaards Choloepus didactylus
1  Manenschapen Ammotragus lervia sahariensis

DEZE DIEREN KAN JE IN APENHEUL BEWONDEREN (1-1-2019)

Waarom we de dieren houden die we hebben
In Apenheul dragen we actief bij aan het behoud van apensoorten in dierentuinen  
én in het wild. De dieren die je in Apenheul ziet (onze diercollectie) zijn uniek in de 
wereld. Bovendien zijn ze essentieel om onze doelstellingen te realiseren. Dankzij  
de dieren in Apenheul kunnen wij bezoekers immers meer vertellen over hun 
soortgenoten en leefgebieden in het wild. Zo stimuleren we liefde en respect voor 
dieren en natuur. 

Het houden van dieren brengt ook een verantwoordelijkheid met zich mee. Daarom 
stellen we onszelf constant de vraag: Waarom houden we de soorten die we in 
Apenheul hebben? In 2018 hebben we hiervoor een vernieuwde methodiek ontwik-
keld. Bij elke apensoort gaan we (periodiek) na waarom we de soort in Apenheul 
houden. Belangrijke criteria zijn bijvoorbeeld de mate waarin een soort bedreigd 
wordt (op basis van de IUCN rode lijst-status) en de mate waarin een soort bij 
Apenheul past. We willen onze diercollectie niet perse groter of kleiner maken, maar 
wél relevanter voor bijvoorbeeld natuureducatie of soortbehoud. Deze vernieuwde 
methodiek helpt ons om onszelf op deze vlakken te blijven ontwikkelen.  

6
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In Apenheul werken naast alle vaste- en seizoenmedewerkers nog veel 

meer experts. In dit duo-interview vertellen de dierenarts en het hoofd van 

de afdeling dierverzorging over hun werk bij Apenheul.

Jeanette van der Wal (62)
is dierenarts. Ze heeft een praktijk 
voor gezelschapsdieren in Apeldoorn 
en behandelt sinds 1986 ook de dieren 
in Apenheul.

&
Jullie werken allebei zeker al 30 
jaar bij Apenheul. Wat maakt het 
zo leuk?
Warner: ”In de loop der jaren hebben  
we veel ontdekt over dieren. Bepaald 
gedrag dat we bij doodshoofdapen zien, 
is nooit wetenschappelijk beschreven  
en hebben wij in Apenheul ontdekt. 
Fascinerend! Nog steeds leer ik nieuwe 
dingen. Daarom houd ik het al zo lang 
vol.”
Jeanette: ”In mijn praktijk ben ik 
voornamelijk binnen en zie ik alleen 
gezelschapsdieren. In Apenheul is niets 
hetzelfde. En aapjes kijken is altijd leuk. 
Omgekeerd ben ik trouwens nogal 
impopulair. Als de apen mij met mijn 
koffertje zien, weten ze meteen dat  
er stront aan de knikker is.”

Op welke aap lijken jullie het 
meest?
Warner: ”Wij kennen heel veel gedrags-
kenmerken en eigenschappen van de 
apen. Dan lukt het bijna niet meer om 
jezelf met één soort te vergelijken. Ze 
hebben allemaal wel wat. De gorilla’s 
vind ik leuk vanwege hun dominantie, 
humor en soms lompe gedrag. De 
intelligentie van orang-oetans vind ik 
fascinerend. En in een groep doods-
hoofdapen gebeurt zoveel meer dan  
je in eerste instantie denkt.”
Jeanette: ”Ze zijn heel nieuwsgierig. 
Laatst liep ik door hun gebied, op weg 
naar andere apen. De hele doodshoofd-
apengroep had zich hoog in de boom 
verzameld en hield mij nauwlettend in 
de gaten, om vervolgens tot de conclusie 
te komen: ‘Oh gelukkig, ze komt niet  
voor ons’. Geweldig.” 

Wat is je meest bijzondere 
ervaring uit Apenheul?
Jeanette: ”Dat was in de jaren ’90, toen 
gorilla Irala in een humaan ziekenhuis 

werd geopereerd aan haar elleboog.  
Heel apart om daar met een gorilla te zijn. 
Bovendien was de operatie erg gecompli-
ceerd. Uit alle hoeken kwamen mensen 
aan om mee te kijken. Uiteindelijk is  
Irala’s elleboog weer in de kom gezet.  
We hadden zelfs zwart gips besteld. Dat 
hadden we van tevoren in haar verblijf 
opgehangen, zodat ze er een beetje aan 
kon wennen.”
Warner: ”We hadden cayennepeper in  
het gips gestopt, zodat ze er niet 
aan zou zitten. Een ervaring die 
mij is bijgebleven, is toen gorilla 
Dibo in zijn hoofd werd gebeten 
door een andere gorilla. Dibo 
was de tweede gorilla die in 
Apenheul werd geboren, en 
de vijfde in een dierentuin 
wereldwijd. We hebben 
daarom alles op alles 
gezet om hem in 
leven te houden.  
Hij onderging een 
hersenoperatie. 
Daarna moesten  
we hem een week 
continu bewaken. 
Twee keer kreeg hij 
een hartstilstand en 
moesten we hem in 
een bak met koud 
water stoppen, zodat 
hij weer bij kwam. Het 
werkte nog ook. Hij 
heeft nog meerdere 
jaren geleefd.”  

Warner Jens (60)
werkt bijna 30 jaar bij Apenheul. Als 
curator en hoofd dierverzorging is hij 
eindverantwoordelijk voor de dieren 
in Apenheul en het aansturen van de 
afdeling dierverzorging. 

Jullie werken al zo’n 30 jaar samen, 
hoe ziet dat eruit?
Jeanette: ”Elke dinsdag doe ik mijn vaste 
controlerondje. Ik doe de verplichte 
gezondheidstesten en behandel dieren 

die ergens last van hebben. Wondjes, 
een gebroken poot, kwaaltjes, het 
kan van alles zijn. We verdoven 
dieren alleen bij ingrijpende 

ingrepen en operaties of als we de 
dieren niet zomaar kunnen pakken, 

zoals een gorilla.”
Warner: ”Belangrijk is ook  

het overleg tussen Jeanette 
en mij. Ze is op afroep 

beschikbaar, dus als 
een dierverzorger 
mij belt over een 
ziektebeeld dat ik 

niet ken of er doet  
zich een situatie voor  

die ik niet vertrouw, dan 
schakel ik de expertise  

van Jeanette in.”
Jeanette: ”Inmiddels heb  
ik veel ervaring met apen, 
maar in sommige gevallen 
gebruiken we ook de 
expertise van een humane 
arts, zoals een tandarts  
of oogarts.”
Warner: ”Jeanette heeft 
veel door, ze ziet het 
meteen als een dier niet 

lekker is. We willen apen 
niet zomaar pakken, vangen 

of verdoven, want dat levert 
veel stress op. We moeten die 
beslissing dus maken op basis 
van inschattingen. Daar vind 
ik Jeanette erg goed in.”
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nieuw in het park

Biologisch vlees

Lekkernij(s)

In Apenheul maken we 
bewuste keuzes als het  
gaat om de inkoop van  
onze horecaproducten. Zo 
serveren we in 2019 alleen 
nog maar biologische 
hamburgers van Ecofields: 
een volledig circulaire en 
biologische boerderij uit 
Wekerom. De kalveren hier 
kunnen dagelijks naar buiten 
en hebben alle ruimte om  
vrij rond te lopen. In het voer  

Mocht het weer zo’n warme 
zomer worden als in 2018, 
dan zijn wij daar alvast op 
voorbereid met onze nieuwe 
Tiara Twister. Dit kleurige 
ijsje is vernoemd naar één 
van de doodshoofdapen en 
door Boerderijs speciaal  
voor Apenheul ontwikkeld. 

Bij een dagje Apenheul hoort 
voor veel bezoekers een 
lekkere snack. Maar wie 
liever voor een gezonde(re) 
optie kiest, is bij ons ook aan 
het juiste adres! In 2019 
krijgen onze horecagelegen-
heden een update. Zo geven 
we het assortiment van  
Café Lazy Monkey (na het 
Doodshoofdapengebied)  
een Zuid-Amerikaans tintje: 
helemaal in lijn met het 
oorspronkelijke leefgebied 
van de doodshoofdapen. 
Verderop bij restaurant  
BigFood kan je het hele 

In 2019 breiden we het 
assortiment van onze 
souvenirshop uit met nieuwe 
producten die speciaal voor 
Apenheul zijn ontwikkeld. 
Deze souvenirs zijn dus 
alleen bij ons verkrijgbaar! 
Denk aan een kleurrijk 
apenstickerboek, een xxl 
poster om apen in te kleuren 
en een kwartetspel. 

Voor onze volwassen 
bezoeker staat in 2019 een 
nieuwe dorstlesser klaar: de 
Veluwsche Schavuyt. Dit 
biertje is gebrouwen door 
Apeldoornse bierbrouwer  
De Vlijt op het oude Zwitsal-

seizoen terecht voor verse 
salades, broodjes en snacks. 
Loopt je door naar Sandy’s 
Corner, dan ontdek je dat  
het assortiment daar meer 
overeenkomt met de 
Indonesische keuken.  
De orang-oetans die je in 
Apenheul ziet, leven in het 
wild immers op Borneo 
(Indonesië). Tot slot hebben 
we het assortiment van 
Jambo’s Place uitgebreid  
met overheerlijke wraps en 
(h)eerlijke hamburgers van 
Ecofields. Wanneer kom jij 
proeven?  

terrein. Het ambachtelijke 
bier is niet gefilterd en 
gepasteuriseerd en behoudt 
daardoor de mooie volle 
smaak van de brouw- 
ingrediënten. Genieten!  

van de kalveren zitten 
biologische grassen, mais  
en gerst van speciale akkers. 
Niet voor niets hebben de 
producten van Ecofields het 
driesterren Beter Leven-
keurmerk. Ook andere 
vleesproducten, zoals ham 
en de bitterballen die we 
serveren tijdens zakelijke 
evenementen, komen van 
Ecofields.  

Boerderijs maakt biologisch 
ijs en onderscheidt zich 
daarmee van andere 
ijsmakers. De smaak en kleur 
van de Tiara Twister komen 
van biologische sinaasap-
pels, aardbeien en appels. 
Goed voor mens en natuur, 
en vooral… heel erg lekker!  

(H)eerlijk eten

Echt Apenheul

18+ Dorstlesser

We hebben de producten zo 
duurzaam mogelijk ontwik-
keld. De souvenirs zijn 
bijvoorbeeld niet verpakt in 
plastic, maar in FSC-papier. 
Bovendien zijn de producten 
gemaakt in fabrieken waar 
aandacht is voor duurzaam-
heid en waar kinderarbeid 
uitgesloten is. Eerlijke 
producten dus, waarmee je 
een blijvende Apenheul-
herinnering mee naar huis 
neemt. Ook de inhoud van 
het spotpakket – een rugzak 
vol handige items om alle 
apen te vinden – hebben we 
vernieuwd. Bovendien is de 

rugtas gemaakt van 100% 
bio-katoen. Daar zijn we 
trots op! De rugzak en  
de andere Apenheul-
souvenirs zijn in  

de loop van  
het seizoen 

verkrijgbaar.  
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gers nu geen last meer van moeilijk 
schoon te maken radiatoren.
 
#2 Aflopende vloer
Een wonderlijk fenomeen bij dierverblij-
ven wereldwijd, is dat het water tijdens 
het schoonmaken alle kanten oploopt, 
behalve naar het laagste afvoerputje. 
Het lukt bouwers simpelweg niet om de 
vloeren goed aflopend te maken. In het 
quarantainegebouw hebben we daarom 
alle tussenwanden op een metalen 
profiel gezet. Dit profiel is goed aflopend 
gesteld en in beton gegoten. Tot slot 
hoefden we de vloer alleen nog gelijk 
met de profielen te leggen. Het 
resultaat: een goed aflopende vloer!  
De vloer is van hetzelfde materiaal 
gemaakt als de vloeren van garages  
en werkplaatsen: makkelijk schoon te 
maken en niet glad als de vloer nat is.  
En ook aan duurzaamheid is gedacht:  
de vloeren zijn van gerecycled plastic.

#3 Slimme schuiven
Een lastig onderdeel in apenverblijven, 
zijn de schuiven waardoor de apen van 
het ene naar het andere verblijf kunnen 
lopen. We moeten voorkomen dat apen 
deze schuiven zelf open kunnen maken. 
Daarom hebben we een constructie 

BOUWEN  
VOOR APEN

Nieuw quarantainegebouw

De afgelopen jaren is er achter de schermen hard gewerkt aan de bouw van een nieuw quarantaine-

gebouw. In dit gebouw verblijven apen die we tijdelijk apart moeten houden, omdat ze bijvoorbeeld 

gaan verhuizen of niet langer in hun huidige groep kunnen blijven. We nemen een kijkje in dit duur-

zame en innovatieve ‘state-of-the-art’ gebouw!

De voorbereidingen voor de bouw 
begonnen al in 2015. Het quarantaine-
gebouw moet immers aan allerlei 
voorwaarden voldoen, zoals de eisen 
van de Nederlandse Voedsel en 
Warenautoriteit (NVWA). Verder moet 
het gebouw voor de apen een prettige 
leefruimte zijn waar ze zich thuis voelen. 
Dierverzorgers moeten er efficiënt 
kunnen schoonmaken en de dieren goed 
kunnen observeren. Ook wilden we zo 
duurzaam mogelijk bouwen en innova-
tieve oplossingen toepassen voor 
problemen die we in andere gebouwen 
tegenkwamen. En innovatief is het 
geworden!

#1 Warmtemuren
Veel verblijven in Apenheul hebben een 
centraal verwarmingssysteem. Hierdoor 
wordt de warmte in een verblijf gelijk 
verdeeld. Voor apen is dit echter niet 
optimaal, want elk individu heeft een 
eigen temperatuur waarbij hij zich lekker 
voelt. Daarom gebruiken we in het 
quarantainegebouw muurverwarming. 
Daarmee is het gebouw warm genoeg, 
maar niet overal even warm. De dieren 
kunnen zelf kiezen of ze bij de warme 
muur of op een koeler plekje willen 
zitten. Bovendien hebben de dierverzor-

bedacht die dit onmogelijk maakt.  
Ook hebben we ervoor gezorgd dat de 
schuiven ín de wand worden geplaatst, en 
niet in een rails op de muur. Zo zijn ze een 
stuk makkelijker schoon te maken. Ook 
werken we met een nieuw systeem om de 
38 (!) schuiven in het gebouw makkelijker 
te bedienen. Een dierverzorger kan met 
één handbeweging een veer intrekken, 
waardoor een vernuftig pinnetje een 
schuif blokkeert. Een stuk efficiënter dan 
werken met sleutels en hangslotjes!

#4 En verder…
Bijna alle apen zijn boombewoners en 
zitten graag hoog in hun verblijf. Het 
quarantainegebouw is daarom maar  
liefst vier meter hoog. Lichtkoepels met 
duurzame LED-verlichting zorgen voor 
een lichte omgeving. En natuurlijk zijn  
er ook buitenverblijven waar de apen 
lekker buiten kunnen zijn. Verder is het 
quarantainegebouw naar de modernste 
maatstaven van duurzaamheid gebouwd. 
Het is zeer goed geïsoleerd en de ver-
warming werkt met een warmte-terug-
winningssysteem. Bovendien zijn alle 
tussenwanden en klimstructuren gemaakt 
van gerecycled plastic. We zijn erg 
tevreden met het resultaat en hopen 
natuurlijk dat dit ook voor de apen geldt!  
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APENHEUL &  
NATUURBEHOUD
Apenheul is méér dan een leuk dagje uit. Wereldwijd zetten we ons in voor de bescher-

ming van apen en hun leefgebieden in het wild. Daarvoor hebben we ons eigen Apenheul 

Natuurbehoudfonds (ANF) opgericht, dat in 2019 alweer 25 jaar bestaat! Ook komend 

seizoen gaan we weer zoveel mogelijk geld ophalen voor de projecten die het ANF steunt. 

En daar leveren onze gidsen een belangrijke bijdrage aan!

Onze Lazy Monkey koffie uit Peru drink je niet alleen in 
Apenheul: je kan hiervoor ook terecht in het café van 

boekwinkel Nawijn & Polak in Apeldoorn! Wist je 
trouwens dat de koffie ook wordt geschonken aan de 

medewerkers van het Wereld Natuur Fonds?

Koffie met een verhaal
Eén van die verhalen gaat over Apenheul’s natuurbehoudpro-
ject in Peru. Daar heeft het ANF boeren getraind om op een 
duurzame manier koffie te verbouwen. Zo hoeven de boeren 
niet langer bossen te kappen voor het houden van hun vee en 
blijft het leefgebied van de zeer bedreigde geelstaartwolaap 
in tact. Berber: ”Tijdens het seizoen sta ik onder andere bij de 
koffietafel in het park. Daar vertel ik bezoekers aan de hand 
van foto’s over het koffieproject. Ik leg uit hoe een klein 
zaadje uitgroeit tot een koffieboon en wat er met zo’n 
koffieboon gebeurt voordat de koffie in Apenheul wordt 
geschonken. Op de tafel staat ook een ouderwetse koffiemo-
len, waarmee kinderen zelf koffie kunnen malen. Kinderen 
beseffen vaak niet dat de situatie in Peru heel anders is dan 
bij ons in Nederland. Dat daar bijvoorbeeld geen auto’s rijden, 
maar dat de koffiebonen in een zak op de rug van een ezel 
worden vervoerd. Ik vind het mooi om te zien als kinderen 
zich hierover verwonderen en dat ik kan bijdragen aan liefde 
en respect voor de natuur.”

Buttons voor het goede doel
Een andere populaire activiteit - met name onder de jonge 

bezoekers - is het maken van buttons. Voor € 1,- mogen 
bezoekers een eigen apenbutton maken. De opbrengst 
van de buttonverkoop heeft in 2018 het mooie bedrag 

van € 3.516,- voor het ANF opgeleverd. Berber: ”Als 
kinderen de spullen bij onze informatietafels zien liggen, 

In Apenheul werken zo’n 90 gidsen op vrijwillige basis. Zij 
helpen om de missie van Apenheul uit te dragen én inkom-
sten voor het ANF te verzamelen. Tijdens rondleidingen, 
educatieve activiteiten en bij informatietafels in het park 
vertellen de gidsen meer over de dieren en de projecten die 
het ANF steunt. Berber Terpstra (68) is één van hen. Ze 
startte in 1998 als activiteitenbegeleidster en volgde de 
tweejarige gidsencursus. Sindsdien werkt ze als gids in het 
park. ”Het contact met bezoekers vind ik heel leuk en dan 
vooral het wekken van interesse voor de natuur bij kinderen. 

Als ik hen weet te 
bereiken, trek ik 

vanzelf de 
aandacht van 
hun ouders, 
opa’s of oma’s 
voor mijn 
verhaal.”

 

”

”
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willen ze vaak meteen aan de slag. Ik laat de kinderen de 
buttons meestal zelf maken. Ondertussen vertel ik iets over 
de aap op de button en probeer ik meer bewustzijn te creëren 
voor de situatie van de apen in het wild. En dan helpt het 
natuurlijk als de apen waar het om gaat een stukje verderop 
in het park te zien zijn.” 

In 2019 onderzoeken we de mogelijkheid om het 
koffie-project in Peru verder te ‘verzelfstandigen’, zodat 
de boeren minder hulp van Apenheul nodig hebben. De 

boeren kunnen zich dan richten op de koffieproductie en 
Apenheul op onderzoek, educatie en het beschermen 

van extra bossen.

”Ik probeer kinderen altijd duidelijk te maken dat dieren, 
planten en mensen allemaal met elkaar in verbinding staan. 
We beschermen dus niet alleen de apen, maar ook alle natuur 
in zo’n gebied. Het creëren van dat bewustzijn is mijn 
belangrijkste drijfveer. We moeten als mens echt zuinig zijn 
op de natuur, willen we daar nog langer van kunnen genieten. 
In 2012 ben ik met een groep Apenheul-vrijwilligers op reis 
geweest om verschillende ANF-projecten in Azië te bezoeken, 
waaronder het project voor orang-oetans op Borneo. Enorme 
stukken regenwoud zijn daar verdwenen door de aanleg van 
oliepalmplantages. Ik stond er met tranen in mijn ogen, het 
was afschuwelijk om te zien. Als je met je neus op de feiten 
wordt gedrukt en de ernst van de problematiek met eigen 
ogen ziet, heb je pas echt door hoe hard natuurbescherming 
nodig is.”

Mede dankzij het ANF is er in 2018 in Brazilië een 
corridor aangelegd. Dit is een stuk gebied dat versnip-
perde bosfragmenten met elkaar verbindt. Dankzij de 

corridor kunnen bedreigde gouden leeuwapen in het 
Atlantisch regenwoud beter bij elkaar komen en zich 

gemakkelijker voortplanten.

In 2018 heeft het ANF bijgedragen aan de volgende projecten:

Naam project Plaats waar het project zich afspeelt Bedrag

Geelstaartwolaap-project (koffie-project) Los Chilchos, Peru (Zuid-Amerika) € 46.677
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
Witwangibbon-project Laos (Azië)  € 2.000
Gouden leeuwapen- project Brazilië (Zuid-Amerika)  € 1.000
Overig   € 3.549 

Totaal   e 77.226,-

STEUN HET ANF
•  Koop een sleutelhanger voor 

het ANF bij één van onze 
horecapunten of in de 
souvenirshop

•  Drink Apenheul’s Lazy 
Monkey koffie (ook te koop in 
onze souvenirshop)

•  Maak een donatie over via 
NL06TRIO0197986145 t.n.v. 
Apenheul Natuurbehoudfonds

Een Apenheul-medewerker is in 2018 afgereisd naar een 
natuurbehoudproject voor onder andere witoor-oeistiti’s in 

Brazilië. We onderzoeken nu de mogelijkheid om dit project in 
2019 actief te ondersteunen om nog veel meer apen en 

natuur in Brazilië te kunnen beschermen. 

Inkomsten voor het ANF
De inzet van gidsen tijdens particuliere- en zakelijke rondlei-
dingen heeft maar liefst € 7.811,- opgeleverd. Ook zijn we 
trots op alle gidsen en medewerkers die in het park voor 
maar liefst € 16.061,- aan sleutelhangers voor het ANF 
hebben verkocht. Het arrangement ‘dierverzorger voor één 
dag’ leverde nog eens € 2.800,- op. Tot slot ontvingen we voor 
meer dan € 31.000,- aan giften, schenkingen en fondsenwer-
ving. Ook een deel van de opbrengst van Apenheul komt ten 
goede aan het ANF. Het geld gaat naar de verschillende 
projecten wereldwijd, waar de apen, hun leefgebieden én  
de lokale bevolking voordeel van hebben. 

Ook in 2019 organiseren we weer ecoreizen naar 
Madagaskar, in samenwerking met reisorganisatie 

Matoke Tours. De eerste toeristen hebben inmiddels 
geboekt. Tijdens de reis brengen zij onder andere een 

bezoek aan ons natuurbeschermingsproject voor de 
blauwoogmaki’s op Madagaskar. 

”

” ”

”

”

”

”

”
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Ton (63) en Sietse (35) werken allebei bij de afdeling 

Technische Dienst. Met een team van 8 medewerkers 

zorgen zij ervoor dat Apenheul technisch gezien in 

goede staat is en dat het park veilig, opgeruimd en 

goed onderhouden is. 

 Een dag uit het leven van 

DE TECHNISCHE 
DIENST

Ton Kruitbosch (63) is coördinator  
Technische Dienst. Vorig jaar vierde hij 
zijn 25-jarig jubileum. ”Ik heb het park 
zien groeien van koffieautomaat tot 
volledige horecagelegenheid.”

12

Hoe zijn jullie bij de Technische 
Dienst terechtgekomen?
Sietse: ”Ik reageerde op een open-
staande vacature en mocht op 
sollicitatiegesprek komen. Toen ik 
tijdens een rondleiding het park zag 
ontwaken en al die dierengeluiden 
hoorde, dacht ik: ja, hier wil ik werken!”

Ton: ”Ruim 25 jaar geleden liep ik al bij 
Apenheul rond, via een aannemer waar 

ik destijds in dienst was. Na een tijdje 
vroeg Apenheul-oprichter en toen- 
malig directeur Wim Mager of ik 
voor Apenheul wilde komen werken. 
In die tijd begon onder andere de 
bouw van het entreegebouw, het 
doodshoofdapengebouw en het 
bonobogebouw. In 2004 heb ik een 
behoorlijke steen bijgedragen aan 
de bouw van de Bongo Bonde. In 
al die jaren zag ik het park groeien 
van koffieautomaat naar volledige 

horecagelegenheid. Vroeger 
werkten we trouwens nog 
vanuit een kleine keet. Het 
toenmalige kassagebouw lag 
ernaast. Het kwam weleens 

voor dat ik daar een kabeltje 
moest controleren en even later 

aapvrije tassen aan bezoekers 
stond uit te delen.” 

Z O O J A A R  2 0 1 8 / 2 0 1 9

Hoe ziet jullie dag eruit?
Sietse: ”We beginnen ’s ochtends om 
half 8 met een kop koffie. Dan bespre-
ken we alle urgente dingen die we als 
eerste moeten oplossen. Verder nemen 
we door met welke klussen we die dag 
bezig gaan. Ik doe veel reparatiewerk-
zaamheden en verhelp storingen in het 
park. Dat kan van alles zijn. Soms is er 
in een dierenverblijf een schuif kapot, 
zit er een bout los of is een drinknippel 
stuk. De andere keer is een toilet 
verstopt of gaat er iets kapot in één  
van de horecagebouwen. We proberen 
collega’s ook veel op afstand te helpen. 
Dat scheelt weer een ritje naar de 
andere kant van het park.”

Ton: ”Er zijn in Apenheul ongeveer 25 
gebouwen, klein en groot. Er gaat altijd 
ergens wel iets stuk. Of er moet iets 
vernieuwd worden. We werken veel 
samen met externe aannemers en 
leveranciers. Zij gaan bijvoorbeeld ook 
bezig met de inrichting van het gebied 
bij de uitgang. Als coördinator heb ik 
veel contact met al die partijen. We ma-
ken een planning en bereiden alles goed 
voor. Je moet met veel dingen rekening 
houden, zoals de dieren, de bezoekers, 
maar ook het weer. Met een gevoels-
temperatuur van min 15 ga je niet  
met een hoogwerker de lucht in om 
klimstructuren te vervangen. En als er 
een dier ziek is, moeten de werkzaam-
heden soms worden uitgesteld. 
Gelukkig hebben we altijd werk achter 
de hand. En dat onvoorspelbare maakt 
het ook juist leuk.” 
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Wat is het verschil tussen jullie 
werk in de zomer en in de winter?
Ton: ”In de winter voeren we vooral 
groot onderhoud uit. Als de dieren 
binnen zitten, kunnen wij de eilanden 
op om bijvoorbeeld nieuwe klimstruc-
turen te plaatsen. Tijdens het seizoen 
doen we vooral de lopende onderhoud-
werkzaamheden, bijvoorbeeld aan 
hekwerken, vlonders en bruggen. We 
kunnen dan ook werk uitvoeren in de 
binnenverblijven, omdat de apen dan 
lekker buiten zijn.”
 
Sietse: ”In de winter krijg ik een stuk 
minder ad hoc verzoeken dan in de 
zomer. Dan heb ik tijd om andere 
dingen op te pakken. Ik ben bijvoor-
beeld bezig met legionellapreventie.  
We nemen voorzorgsmaatregelen door 
de leidingen aan te passen. Tijdens het 
seizoen is onze afdeling ook druk met 
belevingsprojecten voor bezoekers, 
zoals de onderzoekersweken. Dan werd 
ik weer gebeld dat de poepmachine 
stuk was. Het is altijd fijn als mensen 
het waarderen dat je zo’n probleem 
weer hebt opgelost.”

Wat is je meest bijzondere 
ervaring in Apenheul?
Ton: ”In de jaren ‘90 moesten we tien 
gorilla’s naar Australië verhuizen. We 
hadden speciale sluizen gemaakt waar 
de gorilla’s doorheen moesten om in de 
transportkist te komen. Met die sluizen 
hebben we eerst geoefend op hun 
eiland, zodat ze konden wennen. Later 
liepen de meeste dieren er probleem-
loos door. Ik was er ook bij toen gorilla 
Bao Bao vorig jaar aankwam. Zijn 
transportkist moest met een hijskraan 
over het gorillagebouw worden getild. 
Het is leuk om al die voorbereidingen  
te treffen. Kijken waar zo’n kraan kan 
staan, of hij erbij komt, en zo niet, hoe 
dan wel.”

Sietse: ”Ik doe soms dingen waar ik 
anders nooit bij nagedacht zou hebben. 
Zo heb ik de transportkisten van gorilla 
Jambo en zijn zonen verstevigd. Dat 
maak je natuurlijk niet elke dag mee.  
En het is ook best een verantwoorde-
lijkheid. Zo’n kist moet veilig zijn voor 
mens en dier: stevig, maar zonder 
scherpe randen. Ik vind het leuk om  
dat soort creatieve oplossingen te 

bedenken. En soms is het heel simpel. 
Afgelopen zomer werd ik aangesproken 
door twee ouders. Hun kind had een 
schoen waarvan de zool eruit lag. Ik heb 
alleen maar een tie-wrap om de schoen 
gebonden, maar de mensen waren 
helemaal blij dat ze weer lekker konden 
doorlopen.”

Ton: ”Ja, dat is altijd leuk. Ik kom ook 
vaak bezoekers tegen in een elektrische 
rolstoel. Soms gaat de band lek. Als ik 
die dan plak en een kop koffie aanbied, 
is hun dag weer goed.”

Wat kunnen jullie van elkaar leren?
Ton: ”Nieuwe medewerkers hebben een 
andere kijk op dingen. Ze hebben 
andere opleidingen gevolgd, andere 
dingen gedaan en meegemaakt. Daar 
kan ik altijd van leren. En ik ouwehoer 
gewoon lekker mee hoor!”

Sietse: ”De rustige benadering van Ton 
vind ik heel prettig. En ik leer van hem 
dat het belangrijk is om te blijven 
lachen en een praatje te maken. De 
sociale omgang met mensen, collega’s, 
maar ook bezoekers, is heel belangrijk 
in ons werk.”  

Sietse Wever (35) werkt sinds een jaar 
bij Apenheul als medewerker Techni-
sche Dienst. ”Toen ik een rondleiding 
door Apenheul kreeg en het park zag 
ontwaken, dacht ik: hier wil ik werken!”

“In Apenheul zijn zo’n 25 gebouwen, dus er moet 
altijd wel iets vernieuwd of gerepareerd worden.”



Z O O J A A R  2 0 1 8 / 2 0 1 914

In Apenheul weten we het zeker: apen kijken is het leukste wat er is. Het is grappig, leerzaam én 

herkenbaar. Want van alle dieren lijken apen het meest op mensen. Grote kans dus, dat ook jij je in 

één van de apen uit ons park herkent. Ons thema in 2019 is dan ook: herken jezelf!

HERKEN JEZELF 
IN APENHEUL

verschillen precies zijn en wat erachter zit. Daarom hebben 
we besloten het thema ‘Herken jezelf’ in 2019 verder uit te 
diepen. Want hoe meer je van de apen weet, hoe leuker je ze 
gaat vinden. En dat is precies wat we in Apenheul willen met 
onze missie: liefde voor dieren en natuur stimuleren.

De kreet ‘Herken Jezelf’ is niet helemaal nieuw in Apenheul. 
We gebruiken ‘m al langer in het park. In Apenheul vinden  
we het namelijk heel inspirerend (en bovendien grappig)  
dat apen en mensen zoveel op elkaar lijken. En wij mensen 
kunnen best nog wat leren van de apen. Natuurlijk zijn er  
ook verschillen. Leuk én leerzaam om te ontdekken wat die 
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En misschien leer je ook nog wat over je opa en oma, ouders, 
broer, zus, vriend of vriendin. Want ja, ook apenouders 
moeten hun kinderen opvoeden. Ook apenbroers en -zussen 
hebben weleens ruzie, verkennen hun grenzen en gaan op 
een zeker moment het huis uit. Apen praten trouwens ook 
met elkaar: niet met woorden, maar op allerlei andere 
manieren. 

In de zomermaanden organiseren we extra kinderactivi-
teiten rondom dit thema. En natuurlijk kan je ook met je 
evenbeeld op de foto. Het gebied van de bonobo’s krijgt 
bovendien nog wat extra aandacht. In de loop van het 
seizoen gaan we het binnen verblijf aanpakken en alle 
borden in het gebied in een nieuw jasje steken. Verder  
schitteren we ook in 2019 weer op televisie met een 
tv-commercial, waarin het  thema ‘Herken jezelf’ zeker 
terugkomt. Tot slot krijgen onze zakelijke gasten ook iets 
mee van dit thema. We geven al veel workshops waarbij we 
apengedrag vergelijken met dat van mensen, maar breiden 
het thema komend jaar nog verder uit. 

Stoer, slim… of toch relaxed?
In Apenheul maak je kennis met zo’n 35 soorten apen. 
Binnen het thema ‘Herken jezelf’ staan vijf daarvan 
centraal. Deze vijf apen staan symbool voor een bepaald 
type gedrag: gorilla (stoer) orang-oetan (slim), ringstaart-
maki (relaxed), doodshoofdaap (energiek) en bonobo 
(sociaal). We hebben deze apensoorten gekozen op basis 
van onze kennis over apen, onze ervaring en (gedrags)-
onderzoek. Natuurlijk hebben we ook gekozen voor apen-
soorten die onze bezoekers aanspreken.

Vóórdat je naar Apenheul komt, willen we je alvast uitdagen 
om te ontdekken op welke aap je het meest lijkt. Daarom 
gaan we een nieuwe versie van onze eigen apentest maken 
die je op onze website kan doen. Ben jij net zo sterk en stoer 
als een gorilla? Houd je net zo van creatieve (denk)spelletjes 
als een orang-oetan? Raakt jouw energie ook nooit op, net 
als die van een doodshoofdaap? Kom er snel achter!

Kijk en vergelijk
Eenmaal in het park ontdek je nog veel meer over jouw 
evenbeeld. Je leert de apen - en jezelf - nog beter kennen. 
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IN APENHEUL DIE JE  
   NIET WIL MISSEN

Henk Otto gids
”Mijn favoriete plek in Apenheul is de ruimte 

met reconstructies van onze voorouders in de 
binnenruimte bij de bonobo’s. Omdat de meeste 
bezoekers hier voorbij lopen, nodig ik ze graag 
uit om met me mee naar binnen te gaan. Bij de 

reconstructie van Lucy valt ontzettend veel te 
vertellen. Bijvoorbeeld dat ze wereldberoemd is, 
doordat onderzoekers meer dan 45% van haar 

skelet hebben gevonden en dit compleet konden 
reconstrueren. Of dat je aan Lucy’s skelet en de 

stand van haar voeten kan zien dat onze 
voorouders miljoenen jaren geleden al rechtop 
liepen. Ik ontmoet elke keer weer enthousiaste 

en geïnteresseerde toehoorders die mij na 
afloop bedanken. Daarom blijft de Lucy-grot 

voor mij het leukste plekje in Apenheul.” 

Medewerkers en vrijwilligers van Apenheul vertellen over hun 
favoriete plek in het park die je wat hen betreft écht niet mag  
        missen tijdens je bezoek!

Ramona van der Haar
medewerker congressen en 

evenementen
”Ik woon op een paar minuutjes fietsen 
van Apenheul. Vaak hoor ik ‘s ochtends 

thuis het geluid van de gibbons al. 
Een prachtige, langgerekte melodie met 
galmende tonen die gedurende mijn fietsroute 

naar Apenheul steeds dichterbij komt. De 
gibbons bewegen zich met hun lange armen al 

slingerend door de bomen, geweldig om te 
zien! En ik heb me laten vertellen dat gibbons 

monogaam zijn. Het mannetje en vrouwtje 
blijven hun hele leven bij elkaar en brengen 

samen hun jongen groot. Prachtig toch?!”

     Stan Francis
      dierverzorger

”Mijn favoriete plek in Apenheul is het 
Madagaskargebied. Ieder seizoen prikkelt de apen 

daar op een andere, smakelijke manier. Als 
Apenheul in het voorjaar weer groen wordt, 

komen er verse bamboescheuten uit de 
grond. Daar zijn de ringstaartmaki’s 

verzot op. De vari’s klimmen dan in 
de bomen, op zoek naar 

jonge, malse blaadjes. In de 
zomer likken de apen graag 

de bladluizen van de 
hibiscus en de kruiden op 

de grond. Tot slot is de 
herfst de tijd van de 

bessen, zoals 
vlierbessen en 

bramen.”
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Mara Vloedgraven
coördinator operationele zaken
”Het Doods-hoofdapengebied 

blijft voor mij de echte 
Apenheul-ervaring. Altijd 

leuk om kinderen vol 
spanning te zien kijken of 
er misschien een aap op 
hun arm of zelfs op hun 

hoofd springt. En stiekem wil 
elke volwassene dat ook! Dat je 
hier tussen de apen loopt, geeft 
een heel natuurlijk avontuurlijk 

gevoel. Daarnaast vind ik de 
souvenirshop een hele leuke plek, 

omdat je daar iets van Apenheul in de     
     vorm van een souvenir mee 
                               naar huis kunt nemen.”

Nicole Brands
dierverzorger

”Eén van mijn favoriete 
plekken is ’s morgens vroeg 
bovenop het Apenboom-
pad, als het zonnetje 

doorkomt en de 
apen al overal zitten. 

Zie je ze niet, dan 
hoor je ze wel. In de 

boomtoppen, op zonnige 
plekjes en ook op de grond 

zoeken dieren naar eten. 
Op elke hoek valt wel iets te 
ontdekken. Een andere mooie 
plek is als je vanaf de kaalkop-
ibissen naar het gorilla-eiland 

kijkt, met de gorilla’s in de verte 
en de oever in prachtige kleuren. 
Elk jaargetijde is het er prachtig. 

En als je geluk hebt, zie je een 
ijsvogeltje voorbij flitsen!”

 Dik Eenink
dierverzorger

”Berberapen zien er misschien wat 
saai uit, maar ze zijn voor mij dé apen 
van Apenheul. Elk jaargetijde valt er 
in hun gebied wat anders te beleven. 

Bij de eerste stevige zonnestralen 
wagen de dieren zich vlak voor je ogen 

in de vijver. Eerst schoorvoetend, maar 
als de temperaturen stijgen kun je ze 

zelfs een ‘bommetje’ zien maken! 
In de zomer scharrelen ze tussen de 

bloeiende kruiden, op zoek naar zaden en 
insecten. In het najaar een regenbui? 

Geen probleem! Even dicht op elkaar zitten, 
het water van je af schudden en na een 
stevige vlooisessie ziet iedereen er weer 

tiptop uit!”

    Michiel         
  Naarding
 coördinator 
operationele zaken

”Op een werkdag loop ik 
regelmatig van en naar de 

diverse horecapunten in het park. 
Onderweg geniet ik van alle apen 
die ik tegenkom. Het blijft leuk om 

te zien hoe ze genieten van hun 
zorgeloze leven in Apenheul. 

Maar mijn favoriete plek is toch 
wel het orang-oetanverblijf. 

Fantastisch om te zien hoe slim 
en speels de orang-oetans zijn. 

Hoe langer ik kijk, hoe leuker 
het wordt!”
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Een nieuwe 
leider bij 
de gorilla’s
het vervolg

2019 wordt weer een spannend jaar bij de gorilla’s. In 2018 namen we afscheid van gorilla Jambo, 

die 13 seizoenen de leider van de gorilla’s was. Zijn opvolger Bao Bao arriveerde vanuit Taiwan en 

heeft inmiddels kennisgemaakt met de gorilla’s. Komend seizoen kan je hem voor het eerst met 

zijn harem op het grote gorilla-eiland bewonderen. Hoe is deze wisseling van de macht verlopen?

”Waarom gaat Jambo weg?” Dat was toch wel de meest 
gestelde vraag aan de gorillaverzorgers in 2018. Gorilla Jambo 
kwam in 2006 op 13-jarige leeftijd naar Apenheul, om de 
plotseling overleden zilverrug Bongo op te volgen. Dertien jaar 
lang was Jambo de leider van de gorilla’s. Hij zorgde in die tijd 
voor 8 gezonde kinderen. Zijn genen zijn dus goed vertegen-
woordigd binnen het internationale fokprogramma voor 
gorilla’s. Omdat we inteelt in de groep moeten voorkomen, 
werd het tijd voor nieuw bloed in de groep. En dat betekende 
dat Jambo moest verhuizen. In december 2018 vertrok hij 
samen met zijn zonen Mapasa, Wimbé en M’Zungu naar  
Al Ain Zoo in de Verenigde Arabische Emiraten (een EAZA-
dierentuin, net als Apenheul). 

Mannengroep
Jambo en zijn zonen gaan verder als een mannengroep. Dat zie je 
vaker in dierentuinen en ook in het wild komt het (tijdelijk) voor. 
Net als in Apenheul, hebben de gorilla’s in Al Ain Zoo een 
binnen- en een buitenverblijf. Deze voldoen aan de strenge eisen 
van het fokprogramma voor gorilla’s en Apenheul. Het binnenver-
blijf is voorzien van airconditioning, zodat de gorilla’s op heel 
warme dagen de nodige verkoeling op kunnen zoeken. Jambo en 
zijn zonen hebben hun nieuwe onderkomen inmiddels verkend en 
voelen zich al aardig thuis. We hebben regelmatig contact met 
hun huidige verzorgers, die ons op de hoogte houden. Bovendien 
is tijdens de verhuizing één van onze gorillaverzorgers met de 
gorilla’s meegereisd om de zorg voor de dieren over te dragen. 
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Wisseling van de macht
Jambo’s opvolger, de 33-jarige Bao Bao, arriveerde in maart 
2018 al in Apenheul uit Taipei Zoo in Taiwan. Bao Bao is op 
tweejarige leeftijd geschonken aan deze dierentuin en heeft 
er een groot deel van zijn leven alleen doorgebracht. Hij heeft 
zich niet eerder voortgeplant. Zijn genen zijn daarmee heel 
belangrijk binnen het fokprogramma. Maar het brengt ook 
een risico met zich mee. Weet Bao Bao hoe hij zich als 
zilverrug en groepsleider moet gedragen? Wil hij met de 
vrouwen paren? Is de enorme verandering niet te veel voor 
een gorilla op deze leeftijd? Andere dierentuinen wilden deze 
gok niet wagen, maar Apenheul wel. In onze gorillagroep 
leven een paar zeer ervaren gorillavrouwen. We achtten de 
kans groot dat zij hem een handje zouden helpen bij zijn 
ontwikkeling. Als deze ervaren dames eenmaal bronstig zijn, 
moet je als gorillaman wel erg stevig in je schoenen staan,  
wil je niet voor hun avances bezwijken. 

Kennismaken met de groep
Vrijwel direct na zijn aankomst is Bao Bao geïntroduceerd bij 
de ervaren gorillavrouwen Mandji en Mintha, die zich in elke 
situatie staande weten te houden. Bao Bao domineerde de 
vrouwen zoals een zilverrug dat hoort te doen. Hij zorgde 
voor rust en duidelijkheid. Na een paar maanden is M’Fugaji, 
de oudste dochter van Jambo, ook bij Bao Bao geïntroduceerd. 
Deze kleine harem was gedurende de zomer van 2018 voor 
bezoekers te zien. Pas toen Jambo verhuisde, is Bao Bao met 
zijn harem verhuisd naar de andere kant van het gorillaver-
blijf. Nadat Bao Bao zijn nieuwe ruimte had verkend, mocht hij 
kennismaken met de andere gorilla’s. Dit verliep goed: na één 
week zaten alle gorilla’s (in totaal 10) al 24 uur per dag bij 
elkaar!

Man met karakter
De dierverzorgers waren heel benieuwd hoe Bao Bao met de 
vrouwen zou omgaan en hoe hij zich zou gedragen in een 
grote sociale groep. Al snel leerde hij dat je altijd goed op je 
eten moet letten. In de 30 jaar dat hij alleen leefde, kon hij 
zijn eten overal laten liggen. Hij kon selectief zijn in wat hij at 
en eten wanneer het hem uitkwam. Maar met 9 andere 
gorilla’s om je heen gaat dit anders. Vooral de jonge M’Fugaji 
kaapte regelmatig eten voor zijn neus weg. In eerste instantie 
leek het Bao Bao niet te deren, totdat hij ontdekte dat er geen 

nieuw eten kwam. Tegenwoordig is zijn eten hem alles en 
begint hij al een beetje te mopperen als de andere dieren  
er alleen maar naar kijken. En net als bij mensen geldt ook 
voor gorilla’s dat bewegen goed is voor hun gezondheid en 
conditie. Opvallend bij de eerste ontmoeting met Mintha, was 
Bao Bao’s slechte fysieke gesteldheid. Na een kleine scher-
mutseling tussen de twee had Bao Bao echt een moment van 
rust nodig om op adem te komen. Inmiddels gaat hij gelukkig 
als een jonge hinde door het verblijf.

Na-apen
Het boeiendste van werken met gorilla’s is hun persoonlijk-
heid. Het zijn allemaal individuen met eigen karakters en 
gedragingen. Voor een deel wordt hun persoonlijkheid 
bepaald door de plek waar ze opgroeien en de gewoontes die 
ze daar hebben geleerd. Bao Bao blijkt een heel intelligente 
gorilla. Hij observeert zijn omgeving goed en doet dingen na. 

Een voorbeeld: voor de in- en uitgang van het gorillaverblijf 
hangen flappen die bedoeld zijn om tocht in het gebouw 
tegen te gaan. Willen de dieren weer naar binnen, dan 
moeten ze de flap zelf optillen. Dat begreep Bao Bao niet 
helemaal. Aangezien er op dat moment geen gorillavrouw in 
de buurt was om het voor te doen, deden de dierverzorgers 
dat. Vanuit het binnenverblijf hebben ze de flap met een stok 
omhoog gewipt totdat Bao Bao doorhad wat de bedoeling 
was. Het grappige was dat hij de flap vervolgens niet met zijn 
handen optilde, maar net als de dierverzorgers met een stok. 
Gelukkig kwam hij er al snel achter dat je dit ook gewoon met 
je handen kan doen, toen hij de vrouwtjes achteloos in en uit 
zag lopen. We zijn heel benieuwd wat hij nog meer gaat 
ontdekken in Apenheul én hoe hij het buitenleven op het 
eiland gaat ervaren. Wij kijken in elk geval uit naar het nieuwe 
seizoen met de gorilla’s onder leiding van Bao Bao!  

“Ondanks zijn onervarenheid als leider, 
stelt Bao Bao zich dominant op. Hij zorgt 
voor rust en duidelijkheid, zoals een 
goede gorillaleider dat hoort te doen.”
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JE EVENEMENT 
TUSSEN DE APEN
Naast een dagje uit is Apenheul óók een locatie voor zakelijke bijeenkomsten. In 2018  

faciliteerden we meer dan 300 congressen en evenementen. Te gast waren medische-  

en farmaceutische bedrijven, overheidsinstanties, grote corporate bedrijven, maar ook  

stichtingen, verenigingen en families. Wat een evenement in een apenpark bijzonder  

maakt kan je natuurlijk het beste aan de gasten zelf vragen. Daarom blikken twee van  

hen terug op hun jubileum- en familiedag tussen de apen.
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•  Thorbecke Scholengemeenschap 
uit Zwolle 

• 50-jarig jubileum 
•  Uitgebreid dagprogramma en 

feest middenin Apenheul 

”Omdat ik al eens eerder een evenement 
bij Apenheul had meegemaakt, wist ik 
dat het hier mogelijk is om een dagje  
uit te combineren met een educatieve 
activiteit. Vandaar dat ik voorstelde om 
het 50-jarig bestaan van Thorbecke 
Scholengemeenschap uit Zwolle in 
Apenheul te vieren. Op weg naar  

congreslocatie De St@art liepen we al 
door de mooie, bosrijke omgeving. Ik had 
meteen het gevoel even weg te zijn van 
mijn werk. 
We volgden de workshop ‘Apenstreken 
op de werkvloer’, waarbij ons gedrag 
werd vergeleken met dat van apen. De 
trainers speelden in op thema’s uit het 
onderwijs, waardoor het ontzettend 
grappig en herkenbaar was. Hoe reageer 
je in bepaalde situaties op kinderen, wie 
is de leider op de werkvloer, op welke 
aap lijken docenten het meest... Het 
apengedrag konden we even later met 
eigen ogen zien tijdens een rondleiding. 

Bijzonder om zo dichtbij de apen  
te komen, dat kan echt alleen  
in Apenheul. 
We sloten de dag af in de 
Kambizuri lodges, middenin 
Apenheul. Terwijl een band 
speelde, genoten wij van 
versgebakken pizza’s. Het waren 
de kleine dingen die onze dag 
bijzonder maakten. Een rugzakje 
met eten en drinken voor in het 
park, versierde locaties, vriende-
lijk en behulpzaam personeel,  
een cadeautje na afloop... Mijn 
collega’s en ik kijken terug op  
een geweldig feest. Het kritisch 
kijken naar je handelen als 

docent in combinatie met een feest was 
een groot succes. Dit herinneren we ons 
over 10 jaar nog!” – Ellen Holterman, 
Thorbecke Scholengemeenschap

•  BOSK: vereniging van mensen 
met een lichamelijke handicap

•  Familiedag voor alle leden en hun 
families 

• 800 gasten en extra activiteiten

”Om het jaar organiseert de BOSK* -  
een vereniging van mensen met een 
lichamelijke handicap - een familiedag 
voor alle leden en hun gezinnen. Op zo’n 
dag worden zij in de watten gelegd en 
hoeven ze even niet één van de weinigen 
te zijn die in een rolstoel zitten. En dat  
is gelukt in Apenheul! 
We kwamen met ongeveer 800 gasten, 
die op eigen gelegenheid genoten van 
een dagje Apenheul. Onze dag is gericht 
op elkaar ontmoeten. Daarvoor hadden 
we een centraal ‘meeting point’ opge- 
tuigd op de evenementenlocatie Kambi-
zuri, middenin het park. Leden konden 
er lunchen, elkaar ontmoeten en deel- 
nemen aan extra activiteiten. Er kwam 
bijvoorbeeld een clown langs, er werd 
geschminkt en iedereen kon op de foto. 

©Thorbecke Scholengemeenschap
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Ook fijn was dat er een extra gorilla-
presentatie werd gegeven, met alle 
ruimte voor rolstoelen. 
We moeten met veel factoren rekening 
houden. Het uitje moet leuk zijn voor alle 
leeftijden, rolstoeltoegankelijk zijn en 
beschikken over invalidetoiletten. Mijn 
collega opperde om naar Apenheul te 
gaan nadat ze zelf enthousiast terug-
kwam van een bezoek aan het park.  
Ik dacht nog, is het niet eenzijdig met 
alleen apen? Maar toen ik vooraf een 
kijkje ging nemen was ik om. Er is 
genoeg te zien en te beleven voor elke 
leeftijd, zelfs als je niet van apen houdt! 
De medewerkers hadden alle aandacht 

voor onze doelgroep, niets was te 
gek. Sommige BOSK-leden moeten 
vanwege hun beperking liggend 
worden verschoond. Daar was een 
aparte ruimte voor geregeld, met 
schoon water en plaats voor een 
hoog-laagbed. De leden hebben de 
dag alleen maar met negens en 
tienen beoordeeld. Iedereen kon 

lekker z’n gang gaan. Het was écht een 
dagje uit met leuke extra’s en zonder 
belemmeringen!” - Katja Ronkes 
Agerbeek, BOSK

* De BOSK is per 1 januari 2019 opgeheven  

en opgesplitst in vier nieuwe verenigingen:  

CP Nederland, EMB Nederland, Schisis Nederland  

en Spina Bifida en Hydrocephalus Nederland.
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"Het was écht een 
dagje uit met leuke 
extra’s en zonder 
belemmeringen!” 

DUURZAME ONTMOETINGSPLEK
De vraag naar (zakelijke) evenementen is allang niet meer gericht op het vinden 
van een locatie: het ervaren van een unieke beleving wordt steeds belangrijker. 
En dan zit je goed in Apenheul. We laten onze gasten genieten van de prachtige 
natuur in ons park, maar vinden het ook leuk als ze iets opsteken van de apen en 
de natuur. Apen houden ons immers een spiegel voor als het bijvoorbeeld gaat 
om leiderschap, samenwerken of communiceren. Tijdens evenementen leggen 
we dan een link tussen apen en het thema van de organisatie die bij ons te gast 
is. Een lezing over moederzorg, voeding of tandproblemen? Geen probleem! Ook 
onze kennis over natuur en duurzaamheid vertalen we naar inspirende lezingen, 
en om de fantasie en de creativiteit van onze gasten aan te spreken. 

Wie ons in 2019 bezoekt, zal ook zien dat we de subzalen van onze congres-
locatie De St@art opnieuw hebben ingericht. Elke zaal staat straks in het teken 
van het gedrag van drie apensoorten: stoere gorilla’s, sociale bonobo’s en 
vindingrijke orang-oetans. En bij een duurzame congreslocatie hoort natuurlijk 
een duurzame inrichting. Zo is onder andere de vloerbedekking in  
de vernieuwde zalen gemaakt van gerecycled materiaal.

©BOS K Fotograaf Robert van Aspert
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Evolutie
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”Of ik vooral nooit meer contact wilde 
opnemen met mijn wazige ideeën.’ Zo 
eindigde ongeveer 15 jaar geleden een 
telefoongesprek met een medewerkster 
van een dierentuin die ik niet nader zal 
definiëren. Het wazige idee dat ik had 
geopperd, was om managers van 
organisaties mee de dierentuin in te 
nemen, om ze aan de hand van apen  
uit te leggen wat leiderschap is. 

Na deze mislukking startte mijn 
zoektocht naar een dierentuin die mijn 
idee iets minder wazig vond, met veel 
mislukte telefoontjes tot gevolg. Tot 
mijn gesprek in Apenheul in november 
2004: ‘We gaan het doen!’ Er was wel 
een kanttekening. Gasten moesten hun 
lunch buiten het park nuttigen. Een wit, 
zacht bolletje met een kuipje margarine 
en een plakje kaas of worst in cellofaan 
ernaast werd niet gezien als een 
representatieve lunch voor de zakelijke 
markt. 

In een kleine Afrikaanse tent, zonder 
licht en verwarming, maar mét een 
terras met uitzicht op het gorilla-eiland, 
ontvingen we begin 2005 de eerste 
managers in Apenheul. Zij volgden een 
workshop met de titel ‘Help, mijn baas 
is een aap!’. De eerste klanten waren  
elf officieren van defensie. Onder de 
indruk van de borstroffel van toenmalig 
gorillaleider Bongo, zagen zij in hem een 
leidend voorbeeld. 

De verwachting was dat dit concept een 
houdbaarheid had van maximaal 5 jaar. 
Inmiddels gaan we het vijftiende 
seizoen in. Wekelijks nemen we 
tientallen deelnemers mee langs de 
vlooiende berberapen, de perikelen 
rondom de leiderschapswisseling bij de 
gorilla’s, fuserende en vrijende bonobo’s, 
de iets teruggetrokken orang-oetans en 
de stinkend dreigende ringstaartmaki-

mannen. Dit alles met als doel om 
mensen een spiegel voor te houden. 

Inmiddels is op de plek van het kleine 
Afrikaanse tentje de evenementen-
locatie Kambizuri verrezen. Deze lodges 
zijn geschikt voor bijna alle weertypen. 
Het in cellofaan verpakte plakje kaas 
heeft plaatsgemaakt voor lunches die 
concurreren met welke locatie dan ook 
en we zijn allang niet meer gelimiteerd 
tot groepen van maximaal 15 personen. 

Toen ik een paar maanden geleden 
sprak met de directeur van de dieren-
tuin waar ik mee opende, durfde hij 
ruiterlijk toe te geven dat hij baalde dat 
ze 15 jaar geleden niet open stonden 
voor mijn wazige ideeën. Dit in tegen-
stelling tot het kleine Apenheul. 
Misschien is dit ook wel de uitdaging 
waar dierentuinen, mijn eigen bedrijf 
Apemanagement en eigenlijk iedere 
organisatie voor staat: open staan voor 
nieuwe, wazige ideeën, waarbij je niet 
altijd weet waartoe die zullen leiden. 

In de 14 jaar die ik in Apenheul rondloop, 
heeft er een enorme evolutie plaatsge-
vonden: veranderingen die niet altijd 
zichtbaar zijn voor de reguliere 
bezoeker. In workshops en lezingen 
citeer ik altijd onze grote management-
goeroe Charles Darwin en zijn survival 
of the fittest: “Diegene die zich het 
beste aanpast aan de veranderende 
wereld, heeft de grootste overlevings-
kansen”.

Dit geldt ook voor een dierentuin  
en iedere andere organisatie. Niet 
veranderen is geen optie, aangezien de 
buitenwereld in beweging is. Echter, wat 
de richting is heeft Darwin ons helaas 
niet verteld. Ik ben benieuwd wat het 
nieuwe seizoen gaat brengen!  

Patrick van Veen (48) is gedrags-
bioloog en eigenaar van trainings-
bureau Apemanagement.  
In Apenheul verzorgt hij regelmatig 
trainingen en workshops waarbij hij 
het gedrag van mensen vergelijkt 
met dat van apen. Hij zet zich 
internationaal in voor natuurbe-
scherming als voorzitter van het 
Jane Goodall Institute Global. Bij het 
grote publiek werd Patrick bekend 
door zijn deelname aan het 
tv-programma Married At First Sight 
op RTL4. 

Patrick van Veen

GASTCOLUMN



In Apenheul staat duurzaam ondernemen voorop. Bij alles wat we doen, houden we rekening 

met de natuur. Door zelf het goede voorbeeld te geven, stimuleren we duurzaam gedrag bij 

onze gasten. Ook hebben we al jaren de hoogst haalbare Green Key-certificering (een keurmerk 

voor duurzame bedrijven in de vrijetijdsbranche). Wij geven je drie voorbeelden van duurzame 

ontwikkelingen in Apenheul die je ook thuis kan toepassen! 

1. DRAAG EEN MUD JEANS

Over MUD Jeans
MUD Jeans is een spijkerbroeken- 
merk dat circulaire spijkerbroeken 
produceert. De broeken zijn op een 
eerlijke manier gemaakt en tijdens het 
productieproces wordt zo min mogelijk 
water gebruikt. MUD Jeans stimuleert 
recycling. Je kan broeken leasen (huren) 
en terugsturen als ze versleten zijn. 
Oude spijkerbroeken worden verwerkt 
in nieuwe kledingstukken. Vervolgens 
kies jij een nieuwe jeans of krijg je een 
bedrag retour. 

MUD Jeans in Apenheul 
We zijn een pilot gestart met MUD 
Jeans, omdat we de spijkerbroeken 
graag willen toevoegen aan de 
bedrijfskleding van onze dierverzor-
gers. Zij dragen al duurzame poloshirts 
van S.Cafe, gemaakt van gerecycled 
katoen, petflessen en koffie. De MUD 
Jeans zijn een mooie toevoeging aan 
onze duurzame bedrijfskleding.

Hoe jij het kan gebruiken
Op www.mudjeans.eu schaf je je eigen 
duurzame spijkerbroek aan. Hier vind  
je ook een overzicht van winkels waar 
MUD Jeans te koop zijn.
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2.  GA BEWUST OM MET 
PALMOLIE

Over palmolie
Palmolie is plantaardige olie die in het 
merendeel van onze etenswaren, 
cosmeticaproducten en schoonmaakpro-
ducten zit. Palmolie komt uit de vruchten 
van oliepalmen. Voor de aanleg van 
oliepalmplantages worden vooral in Azië 
grote stukken regenwouden gekapt:  
het leefgebied van bijvoorbeeld orang-
oetans, die hierdoor met uitsterven 
worden bedreigd.

Palmolie in Apenheul
Het is geen oplossing om palmolie 
volledig te boycotten. Daarvoor zijn  
teveel mensen afhankelijk van palmolie-
(productie) en is de vraag naar plantaar-
dige oliën te groot. Wel zijn er betere en 
efficiëntere productiemethodes van 
palmolie, die niet ten koste gaan van 
dieren en natuur. In Apenheul stimuleren 
we daarom het gebruik van duurzame 
palmolie (met een RSPO-keurmerk). Ons 
streven in 2019 is om alleen nog horeca-
producten met gecertificeerde palmolie 
aan te bieden. 

Waar jij zelf op kan letten
Lees de etiketten van producten die je 
koopt en koop alleen producten met 
gecertificeerde palmolie (met een RSPO- 
keurmerk). Vraag bijvoorbeeld in de 
supermarkt of er duurzame palmolie in 
een product zit of schrijf een e-mail naar 
de productleverancier met die vraag. 

3. BOUW MET RESYSTA

Over Resysta
Resysta is een milieuvriendelijk 
alternatief voor hout. Dit circulaire 
materiaal is gemaakt van biologisch 
restafval (60% rijstvlies, 22% zout en 
18% minerale oliën). Je kan er eigenlijk 
alles mee maken: van vlonders en 
meubels tot schuttingen en planten-
bakken. 

Resysta in Apenheul
In Apenheul vind je statafels van 
Resysta. En bij wijze van proef hebben 
we het houtwerk van een aantal 
banken op de Bongo Bonde vervangen 
door Resysta. Daar gaan we komend 
seizoen mee verder. Verder zijn de 
prullenbakken in het park aan vervan-
ging toe. En hoe leuk is het om onze 
‘afvalverzamelaars’ van restafval te 
maken? We verwachten dat je de 
Resysta-prullenbakken in de loop van 
het seizoen in het park terugziet.

Hoe jij het kan gebruiken
Voor consumenten komen er steeds 
meer producten van Resysta beschik-
baar. Google maar eens op ‘resysta 
tuinmeubelen’ of ‘resysta bouw’.  
Er is genoeg inspiratie te vinden!

K O R T I N G S B O N
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DOE MAAR 
DUURZAAM 

Tips uit 
Apenheul 

voor thuis 

Gebruik de kortingscode JEANSAAP
op www.mudjeans.eu en ontvang  
€ 20,- korting op je MUD Jeans. 

Deze actie geldt alleen online t/m  
3 november 2019.
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We zijn de enige dierentuin in Nederland waar je ze kan bewonderen: roodkruinmangabeys.  

In 2016 verhuisden er vier dieren naar ons park en inmiddels heeft de groep zich verdubbeld.  

In 2019 gaan we een nieuwe uitdaging aan. Dan gaan de roodkruinmangabeys het gorilla-eiland 

op! Hoe bereid je zoiets voor? En met wat voor apen hebben we hier eigenlijk te maken?

ROODKRUIN- 
MANGABEYS 
IN APENHEUL
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Gespot in het wild
Tijdens een bezoek aan het leefgebied van laaglandgorilla’s  
in Gabon, spotten enkele Apenheul-medewerkers een groepje 
roodkruinmangabeys. Dat was een prachtige beleving. 
Algauw ging het gesprek over de vraag of het niet mooi zou 
zijn om deze apensoort ook in Apenheul te houden, waarbij  
ze - net als in het wild - hun leefgebied met de gorilla’s delen. 
We gingen op onderzoek uit. De soort heeft in het wild een 
kwetsbare status en komt in een klein aantal EAZA-dieren-
tuinen voor. Ook bestaat er een fokprogramma voor de soort, 
dat wordt beheerd door de dierentuin van Barcelona. De 
roodkruinmangabeys voldeden daarmee aan de meeste voor-
waarden van het collectiebeleid van Apenheul (waarover je 
meer leest op pagina 6). Na toestemming van de coördinator 
van het fokprogramma mochten we in 2016 een man en drie 
vrouwen verwelkomen!

De groep in Apenheul
Mannetje Buta kwam uit een dierentuin in Munster. Daar-
naast verhuisden de drie vrouwen Michelle, Mathilda en 
Morris vanuit Colchester naar Apenheul. De dieren kregen in 
eerste instantie een plek op het voormalige neusapeneiland. 

Zo konden de dierverzorgers de dieren goed leren kennen en 
een inschatting maken of de individuen het karakter hadden 
om samen met de gorilla’s een eiland te delen. Buta was 
overigens al gewend aan gorilla’s. Nadat de roodkruinmanga-
beys kennis met elkaar hadden gemaakt, werd er al snel 
volop gevlooid en gepaard. Na een half jaar was de eerste 
zwangere buik te zien. Dat ging de goede kant op!

De eerste kleintjes
Eind december 2016 kreeg Morris haar eerste baby. Helaas 
troffen de dierverzorgers het jong ‘s ochtends dood aan met 
zwellingen aan het hoofd. De dierverzorgers vermoedden dat 
de baby klem had gezeten bij de bevalling. Een week later 
kreeg de ervaren moeder Michelle haar baby. Niet zijzelf, maar 
Buta liep met het kleintje rond. En hij ging er niet bepaald 
zachtzinnig mee om. Toen Michelle de kans kreeg om haar 
jong terug te pakken, was het kleintje al overleden. Dit risico 
wilden we niet nogmaals lopen. Buta werd ‘s nachts geschei-
den van de nog zwangere Mathilda en in de ochtend kwam de 
groep weer samen. Helaas troffen we uiteindelijk ook Mathilda 
met een levenloze baby in haar armen. Het had een paars 
opgezwollen hoofd, vergelijkbaar met de baby van Morris. 

Wat nu?
We waren benieuwd wat Buta zou doen als we hem weer bij 
de vrouwen voegden. Buta dook direct op de dode baby en 
beet hem in hoofd en lichaam. Dit vreemde gedrag was 
moeilijk te verklaren. Was er toch sprake van infanticide? 
Infanticide is het doden van jonge dieren, wat vaak na een 
leiderswisseling gebeurt. De nieuwe leider maakt dan het 
jonge nageslacht van zijn voorganger dood, om ervoor te 

zorgen dat de vrouwtjes weer snel vruchtbaar zijn, zodat hij 
zijn eigen genen kan verspreiden. In dit geval zou dat vreemd 
zijn. De baby was immers al dood en bovendien was het zijn 
eigen jong. Had Buta’s gedrag misschien te maken met 
groepsbinding? Hij was nog maar kort leider en zijn band met 
de vrouwen was nog niet heel sterk en stabiel. Of was hij nog 
onzeker in zijn rol als volwassen man en als leider van de 
groep en wilde hij op deze manier zijn dominantie uiten?  

Eind goed, al goed
Omdat dit gedrag bij onze collega’s die deze soort hielden niet 
bekend was, besloten we om de volgende geboortes gewoon 
af te wachten. Gelukkig ging het deze keer goed! In 2017 kreeg 
Morris opnieuw een baby. Ditmaal hadden we Buta niet apart 
gehouden van de groep. De dierverzorgers troffen op een 
ochtend een gezonde baby aan op de buik van Morris. Buta 
was erg geïnteresseerd in het kleintje en vertoonde geen 
agressie. Twee maanden later zette Mathilda een gezond jong 
op de wereld. En kort daarna volgde Michelle. Eind 2018 werd 
het vierde jong geboren. De groep bestaat daarmee uit acht 
dieren. 

Samen met de gorilla’s
In de winter van 2018-2019 zijn de roodkruinmangabeys 
verhuisd naar het gorillagebouw. Daar konden ze alvast 
wennen aan hun toekomstige mede-eilandbewoners. In het 
nieuwe seizoen zullen ze uiteindelijk tussen de gorilla’s op  
het eiland lopen. Wanneer je dit met eigen ogen kan zien, is 
helemaal afhankelijk van alle ontwikkelingen bij de gorilla’s. 
We hopen natuurlijk dat het niet al te lang meer duurt. Onze 
ervaringen met het combineren van verschillende diersoorten 
in één verblijf zijn positief. Op het gorilla-eiland lopen immers 
ook al twee l’Hoest meerkatten rond. We hopen natuurlijk dat 
al deze verschillende apensoorten samen voor een hoop 
dynamiek op het gorilla-eiland gaan zorgen in het nieuwe 
seizoen!  
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OVER DE SOORT
Een beetje verwarrend, maar wél bijzonder 
De roodkruinmangabey heeft een nogal verwarrende 

naam. Mangabeys zijn vernoemd naar de havenplaats 

Mangabé, op het Afrikaanse eiland Madagaskar. Dit moet 

echter een vergissing zijn, want mangabeys hebben hier 

nooit geleefd. Verder werd er lang getwijfeld of manga-

beys tot baviaanachtigen behoren of tot meerkatachtigen. 

Dankzij genetisch onderzoek weten we inmiddels dat 

mangabeys tot baviaanachtigen (Papionini) behoren. 

Er zijn twee ‘geslachten’: 1) de witooglid-mangabeys 

(Cercocebus), die meer verwant zijn aan de bavianen en 2) 

de kuifmangabeys (Lophocebus), die meer verwant zijn 

aan mandrillen. De roodkruinmangabeys uit Apenheul 

behoren tot de witooglidmangabeys. En je hoeft maar 

naar de dieren te kijken en je snapt waarom. Ze hebben 

een opvallend rode kruin met daaromheen een schitte-

rend witte krans. Ook kenmerkend voor de soort zijn de 

prachtige, witte bovenoogleden. Die gebruiken ze onder 

andere om met elkaar te communiceren.

Apenheul is de enige dierentuin in  
Nederland waar je roodkruinmangabeys 
kan bewonderen.



Z O O J A A R  2 0 1 8 / 2 0 1 9

&ONDERZOEK  
educatie
Apenheul is al jarenlang expert op het gebied van apen. We doen onderzoek naar de apen in ons park 

én in het wild om meer te leren over apen en hun gedrag. Dankzij donaties kunnen we in 2019 verder 

met ons partner-onderzoek bij orang-oetans. En op het gebied van educatie hebben we ons les- 

programma Apentrots verder ontwikkeld. Daarmee hopen we nog veel meer basisschoolleerlingen  

te inspireren over wat zij van apen kunnen leren over gezond eten en bewegen.

‘TINDER VOOR ORANG-OETANS’: 
EEN NIEUWE STAP

Bedankt!

In dierentuinen stimuleren we het natuurlijke gedrag van 
dieren zoveel mogelijk. Vaak lukt dit erg goed, maar niet 
altijd. Een voorbeeld is de partnerkeuze die dieren maken. 
In de natuur kunnen dieren dat in principe zelf doen.  

In dierentuinen is dat een stuk lastiger. Dierentuinen 
werken met elkaar samen in de vorm van fokprogram-

ma’s. Zij wisselen onderling dieren met elkaar uit, om 
genetisch gezonde populaties in stand te houden. 

Binnen een fokprogramma wordt goed gekeken 
of dieren verwant aan elkaar zijn of niet.  

De partnerkeuze wordt vooral gemaakt  
op basis van genetica en verwantschap. 
Vervolgens bepaalt de coördinator van het 
fokprogramma welke dieren waarheen 
verhuizen. Ondanks dat er wel rekening 
wordt gehouden met het karakter, 
hebben de dieren zelf dus geen invloed.

Partnerkeuze bij apen
In Apenheul liepen we al lange tijd met 
het idee rond om te onderzoeken of 
we de rol van individuele dieren bij  
de keuze van hun partner kunnen 
vergroten. Als we weten wat de 
voorkeuren van dieren zijn, kunnen 
we ze misschien een betere keuze 

voor een partner bieden. Mogelijk 
zorgt dat voor betere groeps-

samenstellingen en uiteindelijk 
meer geboortes en een grotere 

gezonde populatie. We 
hebben ervoor gekozen  

dit te onderzoeken bij 

orang-oetans, in samenwerking met Dr. Mariska Kret van 
de Universiteit Leiden. Het klinkt misschien eenvoudig om 
te onderzoeken of een vrouwelijke orang-oetan voorkeur 
heeft voor man A of man B, maar dat is het bepaald niet. 
Want wat zegt het als je twee foto’s op een scherm toont 
en het vrouwtje kijkt langer naar de één dan naar de ander? 
Vindt ze die interessanter of misschien juist eng? En zo zijn 
er nog tal van vragen die we eerst moeten beantwoorden 
voordat we conclusies kunnen trekken.

Start onderzoek
Vanwege de omvang van het project en het feit dat hier 
nauwelijks nog iets bekend over is, willen we van dit 
vraagstuk een vierjarig promotieonderzoek (PHd) maken. 
2018 stond daarom in het teken van fondsenwerving voor 
dit unieke, vooruitstrevende project. Met trots kunnen we 
melden dat we voldoende geld hebben opgehaald om een 
heel jaar onderzoek te kunnen doen. Diverse dierentuinen 
in Europa zagen de potentie van dit project en hebben een 
financiële donatie gedaan. Ook heeft het onderzoek de 
directe steun van de coördinator van het Europese 
fokprogramma voor orang-oetans. In 2019 starten we  
met het onderzoek. Hopelijk kunnen we dan aan het  
eind van het jaar de eerste resultaten presenteren. 
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Dankzij de financiële steun van verschillende 
Europese Dierentuinen kunnen we in 2019 verder met 
het onderzoek ‘Tinder voor orang-oetans’. Wij zijn 
onze collega’s van Ouwehand Zoo Foundation, Dublin 
Zoo, Zoo Osnabrück, Allweter Zoo, Karlsruhe Zoo, 
Wilhelma - Der zoologisch-botanische Garten 
Stuttgart en Barcelona Zoo hier enorm dankbaar voor.



Een paar jaar geleden zijn we gestart met onze ‘Apeldoorn 
campagne’: een campagne waarbij we onze band met de 
inwoners van Apeldoorn willen versterken. Een leuk onder-
deel van deze campagne is het Apentrots Lesboek. Dit 
lesboek is speciaal ontwikkeld voor leerlingen van groep 6 en 
gaat over gezond eten en bewegen. Overgewicht is namelijk 
een serieus maatschappelijk probleem, waar steeds meer 
kinderen last van hebben. Omdat apen veel groente en fruit 
eten, en ook nog eens veel bewegen, vormen zij een passende 
inspiratiebron. Om die boodschap mee te geven aan alle 
kinderen van Apeldoorn hebben Apenheul, Junior Lifestyle en 
JOGG Apeldoorn het lesprogramma ‘Apentrots’ ontwikkeld.
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WAT JE VAN APEN LEREN KAN  
OVER GEZOND ETEN EN BEWEGEN
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Apengymles
Het oorspronkelijke programma bestond uit drie lessen over 
eten, drinken en bewegen. Tot slot mochten de leerlingen 
voor de afsluitende les naar Apenheul. Alle lessen werden 
door de docent zelf op school gegeven. De kwaliteit en 
effectiviteit van het programma was dus erg afhankelijk van 
de docent en hoeveel tijd hij of zij daaraan kon besteden. Dat 
wilden we graag anders doen. In 2018 zijn we daarom een 
pilot gestart met Accres Apeldoorn en het Centrum voor 
Jeugd en Gezin (CJG). Accres verzorgt een speciale ‘apen-
gymles’ op scholen en het CJG neemt een les over gezond 
eten en drinken voor zijn rekening. Gidsen van Apenheul zijn 
ook bij de lessen op school aanwezig om alle apenvragen te 
beantwoorden. Tijdens de afsluitende les in Apenheul 
verzorgen zij bovendien een rondleiding.

Successen
De pilot bij vijf Apeldoornse basisscholen met bijna 200 
leerlingen was een groot succes. De leerkrachten, leerlingen 
én betrokken organisaties waren erg enthousiast over deze 
opzet van het educatieve programma. We hebben daarom 
unaniem besloten om met deze vernieuwde formule verder te 
gaan en het lesprogramma in 2019 verder te ontwikkelen. Het 
uiteindelijke doel is nog meer scholen te bereiken. Zo willen 
we leerlingen op een leuke manier vertellen waarom gezond 
eten en drinken in combinatie met bewegen belangrijk is.  
Dit project is een prachtig voorbeeld van hoe je door samen-
werking veel kan bereiken.  



WERKEN BIJ APENHEUL

Nieuwe 
gidsen[cursus] 
2019 belooft een mooi 
seizoen te worden voor 
onze vrijwilligers: dan gaan 
er maar liefst 30 nieuwe 
gidsen in ons park aan de 
slag! Samen met zo’n 60 
andere gidsen vormen zij 
een cruciaal onderdeel van 
onze educatieve afdeling, 
om bezoekers nog meer bij 
Apenheul te betrekken. Om 
de nieuwe gidsen helemaal 
klaar te stomen voor het 
nieuwe seizoen, zijn zij 
gestart met een gloednieu-
we gidsencursus die we zelf 
hebben ontwikkeld. Tijdens 
zes cursusdagen leren de 
gidsen van alles over 
Apenheul, onze geschiedenis, 
missie en doelstellingen. De 
theoretische lessen worden 

afgewisseld met bezoeken 
aan het park. En daarbij 
mag een stoomcursus 
‘apenkennis’ natuurlijk  
niet ontbreken! We vinden 
het heel belangrijk dat onze 
gidsen gastvrij en gastge-
richt te werk gaan. Daarom 
besteden we ook daar veel 
aandacht aan tijdens de 
cursus. Elke gids sluit de 
cursus af met een toets. 
Wanneer deze succesvol is 
afgerond, kunnen de gidsen 
komend seizoen meteen 
aan de slag bij de educa-
tieve informatietafels 
tijdens de weekenden en  
in de vakantieperiodes.  
Wij wensen hen heel veel 
succes én plezier in 
Apenheul!  

De mooiste 
werkplek
In Apenheul staan de 
kernwaarden gastvrij, 
sprankelend en vooruitstre-
vend hoog in het vaandel. 
Onze medewerkers spelen 
een belangrijke rol bij het 
vertalen van deze kern-
waarden naar de praktijk. 
Dit lukt alleen als onze 
medewerkers het naar hun 
zin hebben en met plezier 
naar hun werk gaan. In 
2019 bundelen we onze 
krachten met twee nieuwe 
uitzendbureaus die dit 
minstens zo belangrijk 
vinden als wijzelf: ASA 
Talent en YoungCapital. 
Want naast de bijna 100 
vaste medewerkers die bij 
Apenheul in dienst zijn, 
worden we elk jaar ver-
sterkt door zo’n 250 
flexkrachten om onze 
gasten een onvergetelijke 
dag te bezorgen. Deze 
flexkrachten willen vaak 
naast hun opleiding, in de 

weekenden of in vakanties, 
een extra zakcentje verdie-
nen. En wat is er nou leuker 
dan werken in de horeca met 
uitzicht op de gorilla’s? Ook 
het werken bij de bezoekers-
service, in de souvenirshop 
of als parksteward in de 
diergebieden zijn unieke 
bijbaantjes. Geen dag is 
hetzelfde. En naast hard 
werken is er begeleiding en 
aandacht voor leuke (team)- 
activiteiten. Om één groot 
Apenheulteam te zijn, is het 
belangrijk dat iedereen zich 
onderdeel voelt van Apen-
heul. De twee uitzend- 
bureaus zitten per 1 januari 
2019 ‘inhouse’ bij Apenheul. 
Zo kunnen we samen een 
goede pool van flexkrachten 
werven, begeleiden en 
binden. Dit doen we onder 
de naam ‘Flexteam Apen-
heul’. Op naar een mooi 
seizoen!  

OOK WERKEN BIJ APENHEUL?
Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en 
gastvrije medewerkers die aan de slag willen bij 
onze bezoekersservice, horeca of souvenirshop. 
Iets voor jou?! Kijk voor alle vacatures op: 
apenheul.nl/vacatures



BELEEFDEN  
ZIJ HUN DAGJE 
APENHEULzo

De mooiste, leukste en 
grappigste foto’s van een 
dagje Apenheul delen 
onze bezoekers met ons 
op Instagram. Kom je ook 
snel langs? En natuurlijk 
zien we je foto’s graag 
terug met #apenheul!
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2019
In 2019 gaat een langgekoesterde wens van ons in vervulling: we gaan het gebied rondom het 

einde van de looproute van Apenheul opnieuw inrichten! Dat doen we onder het motto ‘Apenheul 

ontwikkelt voor aap, mens en natuur’. De biodiversiteit in dit gebied krijgt een flinke impuls, de 

apen krijgen nieuwe verblijven én er komt een nieuwe horecagelegenheid ter vervanging van het 

huidige Café Lazy Monkey. 

blik vooruit
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blik vooruit
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Wij zijn ontzettend trots op Apenheul. 
Op ons prachtige park, de dieren, het 
leuke dagje uit, de educatieve waarde 
en de natuur die zo kenmerkend voor 
ons is. Maar Apenheul wil én moet 
blijven ontwikkelen op het gebied van 
duurzaamheid, dierwelzijn en gasten-
beleving. Daarom hebben we ons 
afgevraagd welke verandering in het 
park de meeste impact zal hebben. 
Belangrijk hierbij waren de uitkomsten 
van onze klantonderzoeken. Daaruit 
blijkt namelijk dat het gebied rondom 
het einde van de looproute een impuls 
kan gebruiken. 

Met een Apenheul-gevoel naar huis!
Veel bezoekers liepen vanaf het verblijf 
van de Hanuman langoeren direct langs 
het wat donkere beukenbos naar de 
draaimolen. Daardoor misten zij de 
bijzondere dwergapen, wolapen en 
baardsaki’s. Hartstikke zonde natuur-
lijk. Bovendien was dit gebied nog niet 
volledig toegankelijk voor bezoekers. 
We gaan het gebied nu openstellen en 
verder ontwikkelen, zodat je straks nog 
meer met een Apenheul-gevoel naar 
huis gaat: het gevoel dat je in de natuur 
met elkaar volop geniet en dat je - waar 
je maar kijkt - apen om je heen ziet. 

De dwergapen, wolapen en baardsaki’s 
krijgen nieuwe verblijven. Zo komt er 
een natuurlijk dwergapengebied, waar 

de verschillende dwergapen los tussen 
de bezoekers lopen. Daarnaast 
vernieuwen we horecagelegenheid Café 
Lazy Monkey. Ertegenover komt een 
nieuwe speelvoorziening. Maar bovenal 
geven we de natuur en de biodiversiteit 
in het gebied een flinke impuls! De 
route in het park blijft hetzelfde, maar 
met deze veranderingen gaat wél een 
wens van veel seizoenkaarthouders in 
vervulling: het is straks namelijk 
mogelijk om een korter rondje door 
Apenheul te maken.
 
Zo moet je het voor je zien
Na een bezoek aan het Doodshoofd-
apengebied kom je uit bij de vernieuw-
de horecagelegenheid. Hier geniet je 
van verse producten en natuurlijk van 
onze eigen Lazy Monkey koffie. Dankzij 
de overdekte zitplaatsen kan je hier ook 
bij slechter weer terecht. Vanaf het 
terras heb je uitzicht op de eilanden van 
de wolapen en de baardsaki’s. Hierna 
vervolg je je weg via het nieuwe 
dwergapengebied. Daar lopen verschil-
lende soorten dwergapen los tussen de 
bezoekers. In het gebied komt ook een 
nieuw, duurzaam gebouwd dwergapen-
verblijf, waar je de dwergapen bij 
slechter weer kunt bewonderen. 

We geven de natuur en de biodiversiteit 
in het hele gebied een impuls. Naald-
bomen maken plaats voor inheemse 

loofbomen, er komen fruitbomen en 
hopelijk een bloemenweide. We planten 
meer nieuwe bomen dan dat we 
wegnemen. Bovendien vind je hier 
straks de grootste insectenmuur van 
Europa! Daarmee laten we bezoekers 
veel zien over de verhouding tussen 
natuur, apen en mensen als het gaat 
om voedsel. Hierna vervolg je de 
gebruikelijke route in het park. Aan het 
einde van de dag kom je weer terug bij 
de vernieuwde horecagelegenheid 
nadat je de Hanuman langoeren hebt 
bezocht. In het naastgelegen beuken-
bos komt een speelvoorziening waar 
kinderen zelf de aap kunnen uithangen. 
En wie wil, kan ondertussen genieten 
van een hapje en drankje.

Natuurlijk bouwen
Apenheul staat voor liefde voor de 
natuur. Alle nieuwe gebouwen worden 
daarom zo duurzaam mogelijk gebouwd. 
De dierverblijven voldoen aan de laatste 
inzichten op het gebied van dierwelzijn 
en de functionele eisen van onze dier- 
verzorgers. Waar mogelijk zullen we 
materialen hergebruiken. En ook het 
groene karakter van Apenheul staat 
centraal.  >>
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leuk om

te doen32

Om ruimte te maken om alle plannen 
uit te voeren, hebben we het oude 
‘hoofd gebouw’ in dit gebied moeten 
slopen. Dit gebouw heeft jarenlang 
dienst gedaan als binnenverblijf voor 
een aantal apensoorten en vroeger 
zelfs als kantoorruimte. De dieren die in  
dit gebouw verbleven zijn inmiddels 
verhuisd naar andere verblijven in 
Apenheul. Het gebouw verdwijnt 
trouwens niet helemaal, maar zal deels 
voort leven in de insectenmuur!

Opening in 2020
Tijdens de verbouwing is Apenheul 
gewoon open en zijn de apen overal te 
bewonderen. We willen jou als bezoeker 
meenemen in de bouwontwikkelingen 
en hopen dat je het leuk vindt om te 
zien wat er gebeurt en gaat komen. Als 
alles verloopt zoals gehoopt, zijn we in 
het voorjaar van 2020 klaar. De dieren 
hebben dan voldoende tijd om te 
wennen aan hun nieuwe verblijven en 
leefomgeving. We zien je dan graag 
weer terug om te kijken hoe het 
geworden is!  

Help mee 
aan de 

bouw

De ontwikkeling van het nieuwe gebied 
is een kostbare investering. Elke 
financiële bijdrage is dus meer dan 
welkom! Apenheul is een stichting en 
een Algemeen Nut Beogende Instelling 
(ANBI). Je gift is dus aftrekbaar van de 
belasting. Wil je ons steunen? Maak dan 
je gift over via NL 81 RABO 0393188000

Samen sterk
Om onze plan te verwezenlijken, zijn  
we een samenwerking gestart met 
architect Martijn de Geus van maison h. 
Martijn komt uit Apeldoorn en heeft 
tijdens zijn studie architectuur als 
gorillaverzorger in Apenheul gewerkt. 
De liefde voor apen en natuur deelt hij 
dus als geen ander met ons. Martijn 
helpt ons - samen met landschaps-
architect Hans Smolenaers en architect 
Han Zhang - om alle plannen vorm te 
geven. Bij de bouw werken we verder 
samen met een aantal vertrouwde 
partners, zoals BAM Bouw & Techniek 
en aannemingsbedrijf Draisma.
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Het juiste antwoord is gelijk aan het aantal baby’s dat 
afgelopen seizoen in Apenheul is geboren. Zie pagina 3.

hoeveel  
vierkanten 

tel je?

aap panter  
regenworm   
muis s...Help jij deze Javaanse 

langoer zijn vrienden 
weer te vinden? Zoek 
je weg door de letters 
van het alfabet te 
volgen. Begin  
bij de letter ‘a’.

wist je 
dat...

...een pasgeboren  
gorillababy maar 

2 kilo weegt? En dat 
een volwassen man 
wel 200 kilo zwaar 

kan worden?

?

Leuk voor  
in de auto:

Maak samen een dierennamenslinger. 
Degene die begint noemt een dierennaam. 
De volgende mag met de laatste letter van 

die naam een nieuwe dierennaam bedenken. 
Bijvoorbeeld:



wij 
zoeken 
jou! apenheul.nl/vacatures


