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De bezoekers van de ZOO zullen in het voorjaar
van 2016 verrast opkijken bij hun intrede op het
totaal vernieuwde welkomstplein van de Antwerpse
dierentuin. Het nieuws werd op dinsdag 13 oktober
aan de pers medegedeeld op een persconferentie
in de terug in ere herstelde Latteria (waar voorheen
het Planetarium was ondergebracht). Omdat er
nogal wat komt kijken bij de werken zoals het
behoud van het cultureel erfgoed, de architectuur
en de historische aanplantingen waren drie
sprekers present: Dries Herpoelaert, algemeen
directeur van de ZOO, Marc De Borgher van het Agentschap Onroerend Erfgoed en
landschapsarchitect Benoît Fondu.
De werken zullen tijdens de
herfst en de winter doorgevoerd
worden zodat tegen volgend
voorjaar alles in orde is voor de
aanvang van het toeristisch
seizoen 2016. De hinder voor de
bezoekers zal tot een minimum
beperkt blijven. Er zal op
verschillende fronten gewerkt
worden: het inkomplein wordt
verruimd de doorgetrokken tot
aan de Marmeren zaal, de
okapi’s krijgen een nieuwe serre
en de mensapen krijgen twee
grote buiteneilanden. Verder
worden de aanbouwen die in de
loop van de voorbije jaren zijn
opgetrokken afgebroken zodat de
gebouwen terug in hun originele
staat te zien zullen zijn. Tot slot wordt het bomenbestand in de tuin aangepakt. Door de
werken van de pre-metro en het centraal station is de grondwatertafel grondig verstoord
waardoor een aantal bomen moeten gerooid en vervangen worden.
De Antwerpse ZOO is integraal beschermd als monument. Vandaar dat intensief wordt
samengewerkt met het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid die
voor dat aspect ook financiële ondersteuning biedt. Deze dienst beoordeelt de plannen

en geeft advies. In 2018 wordt de 175ste verjaardag gevierd en met deze intensieve
update maakt de ZOO zich klaar voor nog eens 175 jaar.
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