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Zie ze vliegen, onze

monniksgieren

“Vorig jaar zijn 
3 vrouwtjes uitgezet in 
de natuur. Nu zijn beide 
geslachten goed 
aanwezig in de regio, 
dicht bij Griekenland 
waar een populatie gieren 
leeft. We willen een brug 
maken met de geïsoleerde 
populaties in Frankrijk 
en Spanje.” Marleen, curator vogels
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GROOT NIEUWS

VIER JONGE MONNIKSGIEREN
Onze monniksgieren hebben een bijzonder 
vruchtbaar broedseizoen achter de rug in ZOO 
Planckendael. Vier jongen groeiden er deze zo-
mer op. De koppels Orion & Crouk en Rojo & 
Chica legden allebei een bevrucht ei in het ge-
specialiseerde Breeding Centre achter de scher-
men. Daar komen koppels terecht nadat ze 
kennis maakten in de datingvolière en signalen 
tonen dat ze écht interesse in elkaar hebben. 
Hoewel monniksgieren doorgaans maar één ei 
leggen, werd bij Orion & Crouk een vervangleg-
sel gestimuleerd door het eerste ei weg te halen. 

Zie ze vliegen, onze

monniksgieren

Hun kuiken Unique kipte op 7 mei uit in de 
broedmachine. Vrouwtje Orion legde intussen 
een tweede ei. Kleintje Urk kipte exact één 
maand later onder het koppel uit en bleef bij zijn 
ouders. “Unique is bij het meest ervaren koppel 
Sir & Snowflake geplaatst”, legt Marleen, stam-

Twee monniksgieren, opgegroeid in ZOO Planckendael, vliegen 
rond in het Bulgaarse luchtruim. Ultron & Barnabé spreiden hun 

vleugels wijd nadat ze deze zomer in het oosten van het land 
werden gelost. De twee ‘jongens’ moeten ermee voor zorgen dat de 

populatie monniksgieren in Zuid-Europa aangroeit. 

Cijfers 2019: ° 12 jongen in Europese dierentuinen: 10 overlevers waarvan er 4 opgroeiden 
in ZOO Planckendael.  Planckendael leverde 40% van de jongen in het kweekprogramma.

Ultron en Barnabé kijken vanop hun kunstnest uit op hun nieuwe thuis. 
Binnen een viertal jaar zorgen ze hopelijk voor nakomelingen.
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boekhouder en coördinator van het Europese 
kweekprogramma voor monniksgieren, uit. 
“Dat koppel zat op een kalkei om ze in broed-
conditie te houden. Het embryo in hun ei bleek 
afgestorven.” Kuiken Ultron, van het jonge 
koppel Rojo & Chica, zette de geboorteteller 
op drie. En dan kwam Barnabé er nog bij, uit-
gekipt in de broedmachine van een Franse 
dierentuin. Zijn ouders broedden eveneens op 
een vervangend kalkei voor een tweede legsel. 
De zoektocht naar geschikte adoptie- 
ouders binnen het kweekprogramma leverde 
geen ‘match’ op. Voor de eerste keer in de ge-
schiedenis werden twee jongen bij één adop-
tiekoppel gezet. Sir & Snowflake kregen zowel 
Unique als Barnabé onder hun vleugels, en het 
werd een denderend succes! 

DE WIJDE WERELD IN 
Niet alleen coördineerde Planckendael de 
voorbije jaren herintroducties in Spanje, Frank-
rijk en Bulgarije, afgelopen zomer lieten we 
weer twee eigen vogels los. Mannetjes Ultron 
en Barnabé reisden, na een grondige medische 
check-up, begin augustus naar Bulgarije. Alle-

bei waren ze drie maanden oud. Dan kunnen 
ze zelfstandig eten en zijn ze minder afhanke-
lijk van de ouders. De instincten van jonge die-
ren zijn in volle ontwikkeling waardoor ze zich 
beter kunnen aanpassen aan nieuwe omstan-
digheden dan oudere dieren. 

MET EEN BEETJE HULP
Eens in Bulgarije kregen Ultron en Barnabé een 
maand de tijd om op een kunstnest te wennen 
aan hun nieuwe omgeving. Dat vergroot de 
kans dat ze daar blijven en zich er binnen een 
viertal jaar voortplanten. Deze zomer sloegen 
onze twee jongens hun vleugels voor het eerst 
uit. Een paar van hun veren zijn gebleekt zodat 
ze makkelijk herkenbaar zijn voor wetenschap-
pers vanop de grond. Maar belangrijker: allebei 
kregen ze in een harnas een satellietzender 
mee die wordt opgeladen met zonne-energie. 
“Zit één van de vogels in moeilijkheden, dan 
kunnen we een team ter plaatse sturen.” 

Bekijk de uitgebreide reportage op 
www.zooscience.be

Vanop het kunstnest vliegen de gieren na één maand zelf uit. In totaal 
willen we hier zo’n 50 vogels uitzetten.

 WEETJE Hoe meer jongen er jaarlijks door ouders grootgebracht worden, hoe beter. Want natuurbroed 
is belangrijk om vogels uit te zetten. 

Unique en Barnabé leerden elkaar eerst kennen in de broedmachine, 
voor ze onder hun adoptieouders werden geplaatst.
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ACTUALITEIT

Wij dragen dierenwelzijn heel hoog in het vaan-
del, al jaren. De Vlaamse dierentuinwetgeving 
is één van de strengste in Europa. Op 1 augustus 
2019 is ze vernieuwd, en wij  werkten eraan mee. 
Veel aanpassingen waren bij ons al een eviden-
tie, bijvoorbeeld verplicht enrichment, be-
kwaam personeel, educatie, deelname aan 
wetenschappelijk onderzoek, ... 

OOGJE IN HET ZEIL 
Een belangrijk aspect dat werd opgenomen in 
de nieuwe wetgeving: fysiek contact tussen be-
zoekers en dieren is voortaan verboden zonder 
toezicht. Daarom is er bij de klauwaapjes en de 
maki’s in ZOO Planckendael altijd een ranger 
aanwezig.

VRIJE KEUZE
Een ander aspect is vrije keuze. De dieren mogen 
voortaan zelf beslissen of ze het liefst in hun 
binnenverblijf een dutje doen of liever buiten in 

het zonnetje liggen, een frisse neus halen of 
sneeuwvlokjes najagen. Dat wil zeggen dat de 
scheiding tussen beide verblijven de hele dag 
openblijft, zolang het dagelijks beheer niet in 
het gedrang komt. De verzorgers moeten uiter-
aard wel hun werk kunnen doen, zoals afmesten 
in veiligheid. De buitentemperatuur moet ook 
voldoende zijn, dat is evident.

ALLES VOOR DE DIEREN! 
We zijn allemaal dierenliefhebbers en willen al-
leen het beste voor onze dieren. Zie je een dier 
dus even niet, ga dan later op de dag nog eens 
terug. Veel kans dat je het dier dan wel kan spot-
ten. En hou het dagprogramma in het oog. Ver-
zorgersbabbels zijn de uitgele-
zen momenten voor mooie 
ontmoetingen. 

We juichen meer dierenwel-
zijn alleen maar toe!  

16

 WEETJE Wist je dat we een wetenschapper voor dierenwelzijn in huis hebben?  Er is immers nood aan 
wetenschappelijk onderzoek op dit vlak. Zo werken we aan aanbevelingen en adviezen, nuttig om het 
dierenwelzijn in dierentuinen en instituten te verbeteren. Meer info: www.zooscience.be

NIEUWE 
dierentuinwetgeving 
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Welkom

Kitoto!
Chimpansee Kitoto zorgt sinds kort voor extra ‘girlpower’ in de 

Mensapenvallei van de ZOO. De dame op leeftijd geniet bij ons van 
haar oude dag. En als het wat meezit, heeft ze ondertussen al het 

gezelschap van nog twee andere chimpanseevrouwtjes.
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GROOT NIEUWS

Kitoto (36) arriveerde als eerste nieuweling in 
de Mensapenvallei, begin oktober. Jarenlang 
leefde ze samen met een ouder mannetje in de 
Duitse dierentuin Wuppertal. Om te vermijden 
dat ze na zijn dood alleen zou zitten, namen 
wij haar op in onze chimpanseegroep. “Kitoto 
is een slimme meid. Haar blik lijkt een beetje 
op die van onze Shirley die dit jaar stierf”, vindt 
coördinator Sarah. “Toen ik haar voor het eerst 
zag, kreeg ik kippenvel.” Kitoto zal bij ons ook 
mooie herinneringen kunnen ophalen, want 
hoogstwaarschijnlijk wordt ze na meer dan 20 
jaar herenigd met haar jongere zus Lomela. “Ze 
groeiden samen op in het Duitse Münster. Het 
is mooi dat ze elkaar hier na al die tijd zullen 
terugzien.”

GRAPPIGE GRIMAS
Als dit magazine in druk gaat, zijn we nog volop 
bezig met de voorbereidingen voor het vervoer 
van Loméla (30) en Nancy (39) uit het Duitse 
dierenpark Nordhorn. Dus met enige voorzich-
tigheid kondigen we hun komst aan, maar in 
principe verwachten we hen eind oktober.  
We stellen ze graag al voor.  “Lomela is vriende-
lijk, erg sociaal en een dikkerdje. Ze moest niet 
al te veel bewegen want ze leeft sinds een jaar 
alleen met Nancy. Er is dus geen concurrentie 

Welkom

Kitoto!
om eten”, zegt Sarah. “Ze gaat bij ons op dieet 
voor haar gezondheid.” Nancy heeft een grap-
pige grimas. “Ze trekt haar lip omhoog en dan 
lijkt het alsof ze knipoogt. De twee dames zijn 
aan elkaar gehecht en vlooien elkaar vaak.”

NATUURLIJKER EVENWICHT
De komst van Kitoto, en hopelijk die van de 
twee andere dames, zorgt voor een hoger oes-
trogeengehalte en meer natuurlijk evenwicht 
in de groep, tegenover onze vijf mannetjes en 
twee vrouwtjes. “Gezien de leeftijd wordt er 
niet gekweekt. De komst is een verrijking voor 
àlle dieren.” De nieuwe dieren gaan zich uitle-
ven in onze Mensapenvallei. Kitoto houdt heel 
erg van nesten bouwen met oude kleren en 
verstoppertje spelen. Ze klimt graag de hoog-
te in om een goed overzicht te hebben.  
Ga ervoor, Kitoto!  

Onze twee vrouwen en vijf mannen kregen extra gezelschap. De nieuwe 
vrouwen brengen meer evenwicht en meer interacties in de Mensapen-
vallei. Kitoto beet de spits af.
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“Dit grote verblijf is 
ideaal voor de dieren! 
Ze kiezen hun eigen 
ruimte en activiteit. Zo 
spelen de jonge dieren 
het ene moment samen, 
en wat later zie je een 
moeder met haar jong 
apart genieten van 
elkaar. Mooi!” Verzorger JorisWat een cutie, deze kleine bonobo! Sanza geniet 

met de rest van de familie van het nieuwe verblijf. 

TIP VOOR DE JONGSTEN: Kruip in de ondergrondse 
kijkbuizen of klim op de uitkijktoren.

Oog in oog met een berberaap. Dit is het lievelings-
plekje van onze man Aku. 

Bonobo’s komen tot op het terras van de onderzoe-
kerstent in het  ‘Centre de recherche bonobo’. Smile!

Ondertussen zijn de berberapen prachtig 
gecamoufleerd in hun Marokkaanse habitat.  

Door de groene omgeving waan je je in het 
onderzoekskamp in de Congolese jungle.
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Mensen laten zich beïnvloeden door emoties.  Maar hoe zit dat bij onze 
nauwe verwanten, de bonobo’s? Ervaren zij ook een gevoel van on-
rechtvaardigheid? Mensen werken samen, maar hoe is dat ontstaan? 

Kunnen wij van bonobo’s leren waarom wij daar zo goed in zijn?

druif, de andere een stukje pastinaak. Uit eer-
der onderzoek van Jonas blijkt dat bonobo’s 
een ‘boontje’ hebben voor druiven. “Nu merk 
ik dat sommigen het stukje pastinaak terug-
geven. Een mogelijke verklaring voor de af-
wijzing kan zijn dat ze voor dezelfde taak 
eenzelfde beloning verwachten. Ze willen een 
druif. Dit kan wijzen op een oneerlijkheidsge-
voel.” Jonas test ook of de bonobo’s bereid 
zijn om iets aan een ander te geven zonder dat 
ze er zelf voordeel bij hebben. Door beide 

Bonobo’s: 
Emoties 
& samenwerking

“We kunnen meer leren over hoe 
bonobo’s denken, hoe ze leren, hoe ze 
dingen onthouden. Zo kunnen we 
ook de mens beter leren begrijpen.” 
Doctoraatsstudenten Jonas en Daan

Druif of pastinaak? 
Emoties en samenwerking. Daarrond zijn twee 
nieuwe onderzoeksprojecten opgestart in Ex-
peditie Bonobo, het gloednieuwe bonoboge-
bouw in ZOO Planckendael. Jonas zit er voor 
twee bonobo’s. Mét mondmasker, want bono-
bo’s zijn erg vatbaar voor ziektes en andersom. 
De student van Universiteit Antwerpen voert 
zijn doctoraatsonderzoek uit in ZOO Planc-
kendael en probeert samenwerking bij de die-
ren te ontrafelen. In ruil voor het teruggeven 
van een plastic stokje krijgt de ene bonobo een 
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Zowel Jonas als Daan beperken 
echte interactie met de dieren. 
Vooral de observatie is belangrijk. 

In de zomer opende het nieuwe verblijf, gebouwd 
volgens de laatste inzichten over bonobogroepen. 
De wetenschappers kunnen  nu meer experimenteel 
werken.

proeven te combineren wil hij meer inzicht 
krijgen in hoe bonobo’s samenwerken. “Als 
onderzoekers kunnen wij proberen om te ver-
gelijken hoe we samenwerking bij mensen 
zien. Hoe is die ontstaan en waarom zijn wij 
daar zo goed in?”

Touchscreen
Daan, ook doctoraatsstudent bij Universiteit 
Antwerpen onderzoekt de emoties van de 
bonobo’s. “Emoties zijn heel subjectief en je 
kan hen niet vragen hoe ze hun gedrag beïn-
vloeden”. Daan introduceert een touchscreen 
en traint de bonobo’s met testjes die uit de 
menselijke psychologie komen. “Een voor-
beeld is een geheugenspelletje waarbij ze foto’s 
van een andere bonobo te zien krijgen. Ze 
worden getraind om dezelfde foto aan te klik-
ken. Plots zit er een andere foto tussen. Zullen 
ze toch ‘hun’ foto aanklikken? Van mensen 
weten we dat ze eerder foto’s onthouden die 
emoties tonen die zij op dat moment voelen 
en bij bonobo’s verwachten we hetzelfde. Als 
de bonobo’s foto’s met positieve emoties beter 
onthouden, zouden we kunnen afleiden dat ze 
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 BEKIJK HET FILMPJE   
 Bonobo’s versus mens op www.zooscience.be

zich goed voelen.” Daan 
werkt met een beloningssys-
teem. “Daardoor vinden ze 
het leuk om mee te doen en zo 
bouw ik stap voor stap de 
tests op.” Daan hoopt te leren 
hoe emoties bij mensen zijn 
geëvolueerd omdat de mens zo 
dicht bij de bonobo staat. 

ZOOMagazine Herfst_NL_2019_03102019.indd   33 03/10/2019   11:53




