
Beste persrelatie 
 
Begin juni konden jullie het ringen van de ooievaarskuikens van 2022 bijwonen tijdens de eerste 
ringronde. De grootste ooievaarskolonie van het land had haar best gedaan! Ze bouwden maar liefst 
86 nesten dit jaar, een nieuw record! 75 nesten waren bestaande nesten, 11 nesten werden 
bijgebouwd. 
 
Ondertussen kregen alle jongen twee ringen om de poten en dat leverde de kolonie een gloednieuw 
record op! De verzorgers ringden dit jaar 145 ooievaarsjongen, dat zijn 34 kuikens meer dan in 2021.  
 
Dit jaar zagen we naast de recordcijfers ook een aantal opmerkelijke nesten: 
- Een ooievaarsnest telt gemiddeld 2 à 3 eieren maar dit jaar ontdekten de verzorgers plots 2 nesten 
met 5 kuikens. Ongezien in de 30 jaar dat ZOO Planckendael ooievaars ringt! Een unieke situatie. 
- Een ooievaar bouwde een nest op een zendmast op meer dan 60 meter hoogte. 
- We zagen opvallend mooie, grote nesten. We telden 16 nesten met drie jongen, 9 nesten met vier 
jongen, 2 nesten met vijf jongen.  
 
Een opvallend goed jaar dus voor de ooievaarskolonie in het park, te danken aan het droge voorjaar. 
 
We delen deze bijzondere cijfers graag met jullie aan de hand van de infografiek hieronder en in 
bijlage: 
 

 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met de persdienst op: 0476/32 45 77. Mooie beelden 
(foto en video): https://www.zooplanckendael.be/pers.  
 
Vriendelijke groeten 
 
Amanda Wielemans 
Senior medewerker Pers & Communicatie  
 
T + 32 492 15 27 20 

 

https://www.zooplanckendael.be/pers


Proost! De ZOOmerbar op het Flamingoplein van ZOO Antwerpen is opnieuw open vanaf 1 juli. 

Gratis toegang. Kom een zomer lang genieten van gratis livemuziek of een frisse cocktail in een 

prachtig kader. Meer info op www.ZOOmerbar.be 

Hoera, ze zijn er! De allereerste Sumatraanse orang-oetanfamilie in ZOO Planckendael! Bagus, Kila 

en Ombak verkennen het nieuwe en unieke Orang-oetan Kingdom in continent Azië. Welkom! Mét 

gratis luisterverhaal. 

Blijf op de hoogte via onze nieuwsbrief of steun ons door onze dieren hun lievelingseten te schenken op 
www.ZOOsamen.be. 

 

 
 

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zoomerbar.be%2F&data=05%7C01%7CAmanda.Wielemans%40kmda.org%7C79cd176f10cc47eeaa7d08da55104152%7Ce244ce6e04d444e087411930e88a7aec%7C0%7C0%7C637915825543617087%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Lh8HnqOCOxvS8fQ7uKyiRqwulbnWvT18m%2Few79di9DU%3D&reserved=0
https://www.zooplanckendael.be/nl/orang-oetans/
http://eepurl.com/ga_AP
https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.zoosamen.be%2F&data=04%7C01%7Cmorien.raeymakers%40kmda.org%7Cda0826e405674ae48fe308d92bec1b1f%7Ce244ce6e04d444e087411930e88a7aec%7C0%7C0%7C637589115326666050%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=sBi4lZOJvPV8uWOLb6p07Q2dgVjVtrvMDa%2FltQxGwq0%3D&reserved=0

