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woord van de voorzItter

Halverwege 2019 nam ik de voorzittersfakkel 
over van rudy Broeckaert. Ik wil hem ook hier nog 
eens bedanken voor vele jaren inzet voor KMDa, 
liefst twaalf daarvan als voorzitter. als nieuwe 
voorzitter, de eerste bioloog in de geschiedenis 
van de KMDa, wil ik nog verder onze rol 
versterken wat betreft educatie over biodiversiteit 
en natuurbehoud, wetenschappelijk onderzoek, 
actieve natuurbescherming ex-situ en in-situ, 
in vlaanderen en ver weg. Maar KMDa is niet 
alleen ‘allemaal beestjes’. Dat weten we intussen 
wel. Twee dierentuinen, een concertzaal, een 
congrescentrum…het brengt mensen samen en 
ook dat is een stuk van onze roeping. 

De ZOOmerbar swingde in de zomer en in de 
winter schitterde Jungle Book light Festival. 
samen sfeervol genieten, daar houden velen 
van. Het elisabeth Center, ondertussen al weer 
drie jaar open, draait geweldig: meer congressen, 
meer corporate events, grootse concerten. In 
ZOO Planckendael openden we twee hele mooie 
projecten: expeditie Bonobo en het nieuwe 
berberapenverblijf. Dat de bonobo’s niet voor 
het hoogseizoen in hun nieuwe woonst zaten, 
hebben we gevoeld in de bezoekcijfers. Maar we 
moeten ons geen grote zorgen maken. In ZOO 
antwerpen verzilveren de vernieuwingen van 
de afgelopen jaren zich en 2019 was een goed 
jaar voor de KMDa. een pluim voor de directie 
en ons schitterend team van geëngageerde 
medewerkers.

De plannen voor de komende jaren liggen klaar. 
In de ZOO opent de voormalige roofvogelvolière 
en hopen we aan het rundergebouw snel de 
uitbreiding van de savanne klaar te hebben. 
en dan start de hele renovatie van het 
Jubileumcomplex met ruim plaats voor tijgers, 
sneeuwluipaarden en zeeleeuwen. Ondertussen 
werden in Planckendael de plannen voor de 
logistieke zone van de vennecourt voorgesteld 
aan de buurtbewoners en is de aziëserre nu 
vrij van dieren en klaar om een speeljungle 
te worden. Planckendael gaat de komende 
jaren nog andere grote veranderingen zien. 

Ons natuurreservaat De Zegge lijdt onder de 
ontwatering door de omliggende landbouw 
maar KMDa trekt strijdvaardig aan de bel bij de 
vlaamse overheid om een oplossing te zoeken 
voor haar beschermd veengebied. 

Het is een uitdaging om onze bezoekers te blijven 
verbazen met de verbondenheid tussen mens 
en dier. Ik wil het huidige beleid verderzetten 
en nog meer inzetten op de missie van de 
KMDa: natuurbehoud. Dat is geen stijlbreuk. 
Dat gebeurt nu ook al. Bezoekers moeten onze 
parken verlaten met het gevoel dat ze iets 
bijgeleerd hebben, ook al kwamen ze daar niet 
voor. Mensen naar dieren laten kijken, dieren 
laten ervaren en tegelijk aan kennisoverdracht 
en attitudevorming doen. Dat is wat onze parken 
onderscheidt van een pretpark, samen met ons 
wetenschappelijk onderzoek. We willen op die 
terreinen internationaal toonaangevend zijn, 
met groot respect voor dierenwelzijn en cultureel 
erfgoed. Maar nogmaals, dit is geen breuk met 
de geschiedenis, we doen dit al bijna 180 jaar.

Herwig leirs
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Dit rapport is opgesteld voor de Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van antwerpen vzw, kortweg de 
KMDa. Daartoe behoren ZOO antwerpen, elisabeth Center antwerp, Flanders Meeting & Convention Center 
antwerp, ZOO Planckendael en De Zegge, een natuurgebied in geel. 

Historiek
De wetenschappelijke vereniging KMDa startte in 1843 als burgerlijke vennootschap die later een nv werd. 
De KMDa vzw nam in 1985 alle operaties over en kreeg het patrimonium ter beschikking gesteld via een 
erfpachtcontract. Ook het personeel en de dieren gingen over naar de vzw. 

In 2013 werd de KMDa Private stichting opgericht waarin de aandelen van de KMDa Onroerend Patrimo-
nium Nv ondergebracht werden. Deze Private stichting heeft een belangeloos doel, gelijklopend aan dat van 
de vzw, en bezit een ruime meerderheid van de aandelen van de KMDa OP Nv. 

Het Bestuursorgaan heeft dezelfde samenstelling in de vzw, de nv en de Private stichting.
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verpacht alle gronden aan




