
 

Bekijk online 

 

       

  

  

   

 

Reserveer nu je plekje! 

Joepie, we zijn weer open! Je kan je tijdsslot via onze website reserveren om 

voor het eerst sinds coronatijd weer te genieten van onze parken. We kijken 

er naar uit om jullie te verwelkomen! 

 

RESERVEER NU  

 

https://mailchi.mp/kmda/voeder-met-ons-mee?e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=0b1961d479&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=8e2e85e537&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=10c58eb32d&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=02bda6e050&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=b24ea1c30b&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=b7cfaa7bac&e=6a4ab506ea


 

 

Voeder met ons mee! 

#ZOOsamen 

Meelwormen voor het stokstaartje of 

andijvie voor een giraf? Steun onze 

dieren door hen hun lievelingsmaaltijd 

te schenken! Ook dierenliefde gaat 

door de maag. 

VOEDER MEE 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=e08779c180&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=d94bca36bb&e=6a4ab506ea


 

 

Nog nooit zoveel 

ooievaars in hun kot 

Corona of niet, de ooievaars hebben 

zich dit jaar eens goed laten gaan! De 

kolonie van ZOO Planckendael vestigt 

opnieuw een record. Dit jaar tellen we 

maar liefst 77 nesten in het park. Dat 

zijn er 11 meer dan in 2019. Dat belooft 

alvast voor het aantal jongen! Wij 

plaatsten een camera op één van de 

nesten en er kwamen zowaar 5 

kleintjes piepen. Kijk en luister mee! 

BEKIJK HIER DE VIDEO 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=9ceac12d86&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=b4d43c60d8&e=6a4ab506ea


 

 

Een babykameel heb je 

nooit teveel! 

Bultjes in het kwadraat! Na kameel 

Victoria verwelkomt ZOO Planckendael 

nu ook een tweede babykameel. 

Kameel Badia beviel van een flinke 

dochter: Vera! Het is haar zesde jong, 

dus ze weet perfect hoe ze haar moet 

grootbrengen. Het kleintje blijft 

nog lekker dicht bij mama. Als ze haar 

buitenverblijf gaat verkennen, kan 

ze kennismaken met kleine Victoria. 

Die is héél blij met haar nieuw 

speelkameraadje. 

ALLEREERSTE VLOG VAN NA 
HAAR GEBOORTE 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=e4f0d85b8d&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=e4f0d85b8d&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=78dad22ab6&e=6a4ab506ea


 

 

Welkom Matombu! 

Een nieuwe snuit onder de giraffen! 

ZOO Planckendael heeft kweekman 

Matombu mogen ontvangen. Nu is hij 

nog maar twee jaar, maar als hij groot, 

is zouden er wel eens "kleintjes" van 

kunnen komen natuurlijk.  

BEKIJK HEM VAN DICHTBIJ  

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=b4d3fea17a&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=78cbf0df4f&e=6a4ab506ea


 

 

360° ZOO 

Wij hebben iets heel speciaals voor jou! 

Mis je de dieren ook ZO(O) dan 

brengen wij ze tot bij jou. Want dankzij 

onze speciale camera krijg jij beelden 

alsof je tussen onze ringstaartmaki's in 

zou zitten. Naar links, naar rechts, 

boven of onder, of zelfs helemaal 

achter je rug: het beeld verschuift mee 

en je kan het hele verblijf bekijken. Zo 

zijn we meer dan ooit #ZOOsamen. 

BEKIJK DE VIDEO 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=95a320668d&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=cde819241c&e=6a4ab506ea


 

 

Veiligheid troef 

We rusten ons park zo goed mogelijk 

uit om het bezoek zo veilig mogelijk te 

laten verlopen. Daar horen ook enkele 

preventieve maatregelen bij. We volgen 

hierbij het advies van de Nationale 

Veiligheidsraad. Lees er alles over op 

onze website of bekijk ons filmpje. 

BEKIJK HIER DE 
MAATREGELEN 

 

 

 

 

Afscheid van een icoon 

Onze olifanten hebben afscheid 

moeten nemen van de zieke 

Dumbo, de grootste van de groep. Ze 

werd 48 jaar. Het is nu afwachten 

welke olifant de leiding over de familie 

zal overnemen. 

 

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=5650a29970&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=5650a29970&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=a89f009c1e&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=6238c7802e&e=6a4ab506ea


 

Dit heb je gemist deze maand... 
 

 

 

 

 

Zo fier als een pauw! Dat zijn we 

op onze verzorgers. Pauw Haan 

is het met ons eens! Zeker nu hij 

een nieuw vrouwtje in zijn verblijf 

heeft... 💚 #ZOOsamen 

   

BEKIJK OP INSTAGRAM  

  

 

 

 

 

Gezellig samen douchen, 

daarvoor rent olifant Suki maar 

wat graag vooruit.   

   

BEKIJK OP FACEBOOK  

  

 

https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=062de7f275&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=2e7a5beff1&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=736869c5bd&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=9c4843f575&e=6a4ab506ea


 

 

 

De natuur staat niet stil! We 

installeerden een camera op het 

nest van een ooievaarskoppel 

en konden meevolgen hoe het 

eerste ei gelegd werd. 😱 

   

BEKIJK OP TWITTER 
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https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=eb50a48690&e=6a4ab506ea
https://zooantwerpen.us2.list-manage.com/track/click?u=725775a670588f4a5d5235fce&id=7d26213ac0&e=6a4ab506ea

