
 

Bekijk online 

 

       

  

  

   

 

Warmte en waterpret 💦 

Er gaat een hittegolf door het land en dat zal je ge(z)weten hebben! Ook 

onze dieren kunnen wel wat verkoeling gebruiken. Een frisse douche of een 

duik in het zwembad, daar genieten ze met volle teugen van. En onze 

pinguïns zeggen geen nee tegen een ijsje vol vis! Dat zorgt allemaal voor 

verfrissing én houdt de dieren bezig, wat we ook wel verrijking noemen. 

Daarmee stimuleren we de dieren om creatief te zijn en laten we ze 

regelmatig iets nieuws ontdekken. Dat is goed hen en bijzonder fijn voor ons 

om te zien. 

 

https://mailchi.mp/kmda/spetterende-beelden-keeping-it-cool-zoo-planckendael-1309189?e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=845ddf3566&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=b981bbe547&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=fddf2af0b4&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=40dc297d8d&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=7dd9bbd8e9&e=6a4ab506ea


BEKIJK DE VIDEO  

 

 

 

Qabid op eigen poten 

Ook bij neushoorns breekt er een tijd 

aan waarin de kinderen het huis uit 

gaan. Tweeënhalf jaar nadat hij bij ons 

geboren werd, is het tijd voor Qabid om 

op zijn eigen poten te staan. In 

Edinburgh Zoo zal hij opgroeien tot een 

volwassen neushoornstier. En daar 

ontvangen ze hem met open armen! 

 

Deze verhuis kadert in het Europese 

kweekprogramma binnen EAZA (de 

Europese dierentuinvereniging). Wist je 

dat neushoorns zelfs als logo voor dit 

EEP gebruikt worden? 

   

BEKIJK DE VIDEO 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=dd665673f4&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=fb826ca2e6&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=fbe90a0411&e=6a4ab506ea


 

 

We steken onze nek uit 

Een favoriet kiezen, dat zouden we 

echt niet kunnen. AL onze dieren zijn 

bijzonder. Maar girafje Twiga is wel 

héél erg schattig. Zijn geboorte is 

bovendien belangrijk in het Europese 

kweekprogramma. Wist je dat we ook 

in Congo helpen om deze bedreigde 

dieren te beschermen? Daar steunen 

we een project in het Garamba 

Nationaal Park dat de trek 

van kordofangiraffen in beeld brengt. 

Met satelliethalsbanden monitoren 

rangers ter plaatse deze sierlijke 

dieren. De technologie die hierachter 

schuilt heet Twiga Tracker. En dat is 

geen toeval! 

   

BEKIJK DE VIDEO 

 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=4966c57080&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=1046d1f55c&e=6a4ab506ea


 

 

Coole vogels 🐧 

Humboldtpinguïns zijn temperaturen tot 

35°C gewoon in de natuur. Ze kunnen 

hun eigen temperatuur dan ook perfect 

regelen door hun vleugels te spreiden, 

te hijgen of te blozen (echt waar!). 

Pinguïns zweten niet en moeten hun 

lichaamswarmte dus op een andere 

manier kwijt. Dat kan via hun adem, 

door te hijgen. Of via lichaamsdelen die 

minder goed geïsoleerd zijn, zoals de 

huid rond hun neus. Bloed dat naar 

daar gaat, kan gemakkelijker afkoelen. 

Et voila, een blozende pinguïn! Op 

heel warme dagen zetten we een 

sproeier in hun verblijf en krijgen ze 

een ijsje als extraatje. Gewoon, omdat 

het kan. 

   

BEKIJK DE VIDEO 

 

 

 

 

Dit heb je gemist deze maand... 
 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=cff33ff4af&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=58a9024525&e=6a4ab506ea


 

 

 

Hoeveel kuikens 🐣 treffen we 

aan in de 66 ooievaarsnesten? 

We gaan de hoogte in en ringen 

de nieuwste leden van onze 

ooievaarskolonie 💍💍💍 

   

BEKIJK OP INSTAGRAM  

  

 

 

 

 

Proficiat Kanvar!! 🐘 Al tien 

mooie levensjaren 🎂️🎉️🎈 

   

BEKIJK OP FACEBOOK 

 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=1bba67b0b8&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=e8e292efe4&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=e8a0a3a84f&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=8972c88097&e=6a4ab506ea


 

 

 

#WorldEmojiDay? Dát kan ik ook 

😳😲😜😘 

   

BEKIJK OP TWITTER 

 

 

 

   

 

 

  

  

 
 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=48107d68b4&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=4fa4724e55&e=6a4ab506ea

