VOOR DE VOLGENDE GENERATIES

LANDSCHAPPEN VOOR GROTE
KATTEN EN ZEELEEUWEN

Architect René Grosemans realiseerde
in de naoorlogse wederopbouw in ‘68
het Jubileumcomplex. Dit gelaagde
landschap vormt de wand van een
vallei en een buffer met het station.
Tot voor kort huisden hier op drie niveaus roofvogels, katachtigen, nachtdieren en zeeleeuwen. Samen met
het Agentschap Onroerend Erfgoed
tekenden we mooie, ruime toekomstplannen uit voor grote katten en
zeeleeuwen. Bovendien breidt het
promenadenetwerk met prachtige
uitkijken op de ZOO uit.

Cijfers

Sierlijke zeeleeuwen
Over twee niveaus zwemmen de zeeleeuwen in het verhoogde zwembad. Het
dak wordt deels opengebroken zodat
de dieren in openlucht verblijven en zon
en wind op hun snoet voelen. De historische dakspanten worden beschermd. De
binnenverblijven veranderen in buitenzwembaden met open doorkijken op twee
niveaus die naadloos aansluiten op het
dakwandelpad, de Skywalk.

Majestueuze grote katten
Sneeuwluipaarden en amoertijgers gaan
twee verschillende niveaus bevolken.
Het hoogste landschap geeft de Himalaya
met veel rotsen, grassen en kruiden weer.
Het laagste landschap weerspiegelt Siberië,
rond de rivier Amoer, met berkenbos en
dwergsparren vol klimmogelijkheden en
natuurlijke schuilplekken. Een canyon en
een riviertje verbinden alles.

TOTALE OPP. JUBILEUMCOMPLEX:
TOTALE OPP. GROTE KATTEN:
SNEEUWLUIPAARD(EN):
AMOERTIJGER(S):
OPP. ZEELEEUWEN:
(binnen + buiten + quarantaine)
ZOUT WATER:
OPEN DAK ZEELEEUWEN:
VERRASSINGSZONE:
BUDGET:
VERWACHTE OPENING:

3 330 m²
2 400 m²
1 200 m²
1 200 m²
430 m²
1 775 m³
245 m²
± 500 m²
€ 18 miljoen
2023
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Nieuw Jubileumcomplex

3
5
10

9

4

6
2

14

13

11
7
10

12

8
8
14

We kiezen bewust voor bedreigde grote katten, creëren zo bewustzijn én houden de soort in stand.
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WEETJE We pakken dit complex grondig aan.
Daarom verdwijnen de vroegere verblijven van de
roofvogels, katachtigen en nachtdieren.
De jaguar en het luipaard op leeftijd krijgen een
mooie oude dag in Planckendael achter de schermen.
Dierenwelzijn is onze topprioriteit.

ZOOMAGAZINE

1 Centraal Station • 2 Semitransparante wandelbrug • 3 Open dak, buitenruimte voor de zeeleeuwen
4 Buitenzwembaden met ligrotsen en quarantaine • 5 Sneeuwluipaard • 6 Zeeleeuwen • 7 Amoertijger
8 Brilberen • 9 Uitkijkpunt met luifel • 10 Wandelpad, deels overdekt • 11 Canyon • 12 Riviertje
13 Open doorkijken naar de tuin • 14 Skywalk
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