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Buikjes vol
Ettelijke kilo’s dierenvoeding worden
jaarlijks verwerkt. Dit alles onder het
goedkeurende oog van dierenarts
Francis die voedingsfiches per diersoort
maakt. De aankoopdienst, logistiek,
dierenkeukens en de verzorgers houden
rekening met het seizoen, de prijs/kwaliteit en de duurzaamheid.

Zo rijdt de boer ‘s zomers wekelijks met een
aanhanger vers gras naar ZOO Antwerpen,
zit de slager van ZOO Planckendael om de
hoek, komt er snoeihout van ons natuurreservaat De Zegge en krijgen we van Delhaize groenten en fruit met blutsen en builen.
De dieren krijgen ook enrichment. Dit zijn
extraatjes waarvoor de dieren zelf aan de
slag moeten. Ze worden uitgedaagd om,
net als in de natuur, te zoeken of prullen
naar voedsel.

“Ons vreemde boodschappenlijstje: 125 kg pandacake,
75 zoutlikstenen, 160 kg jumbomosselen, 5 kg Arabische gom,
900 kg termietenpasta en 18 kg stuifmeel.” aankoper Annick

Totaal
jaarlijks budget:
€ 700 000
JAARLIJKSE
HOEVEELHEDEN
ZOO ANTWERPEN EN
ZOO PLANCKENDAEL

647 060 kg

WAT VOOR SOORTEN ETERS
ZIJN ONZE ZOOGDIEREN?

2,5%

4,5%

INSECTIVOOR
(insecteneters)

PISCIVOOR
(viseters)

71%

116 791 kg

HERBIVOOR

groenten

>> kruiden (bijv. sneeuwluipaard, nieuwe berberapen)
>> yoghurt en honing op stam (bijv. brilbeer)
>> karkassen (bijv. Tasmaanse duivel)
>> fruitkoorden (bijv. vleermuizen)
>> 213 kokosnoten
>> 200 kalfsoren

“Een mannetjeszeeleeuw eet
wijting, sprot, haring en
inktvis. Wel 2 500 kg vis per
jaar! Een Aziatische leeuw
verorbert 1 200 kg vlees,
koala’s zo’n 365 kg eucalyptus.” dierenartsassistente Annelies

64 797 kg
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ZOOMAGAZINE

Olifant
30 ton per jaar

56 499 kg
vis

54 674 kg

fruit

30 973 kg

vlees

allerlei

2 633 kg

insecten

Nijlpaard
15 ton per jaar

Neushoorn
20 ton per jaar

29 813 kg

kruidenbrokken, apenstop,
paarden- en kattenbrok,
olifantenkoeken, zeewier,
plankton, algen, visvoer

WEETJE We testen of onze gorilla’s ingekuilde

blaadjes en twijgjes lusten. Door inkuilen, een
methode uit de boerenstiel, worden meer voedingstoffen bewaard dan bij bevroren of gedroogd voer.

(vegetarisch)

granen, noten,
zaden en peulvruchten

Verstopplekjes (om net als in de natuur

langer te zoeken en vindingrijk te zijn)
DOZEN (bijv. leeuwen), NETTEN (bijv. olifanten),
TONNEN (bijv. tapirs), BUIZEN (bijv. olifanten),
PUZZELS (bijv. mensapen zie p 5), TERMIETENHEUVEL (bijv. bonobo’s), FLES (bijv. miereneters),
NIEUW DOORZICHTIGE BOX (giraffen PL), …

CARNIVOOR
(vleeseters)

15%

OMNIVOOR
(alleseters)

grassen en groen

Enrichmentlijstje:

7%

TOP 3

van de grootste eters
bij de herbivoren
Ter vergelijking: een personenauto weegt ongeveer 1 ton!
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