ACHTER DE SCHERMEN

1 Dit is een tekening uit 1861 van de originele roofvogelvolière naar een ontwerp

van Charles Servais anno 1854. Van hieruit vertrekt de restauratie. De volière wordt
teruggeplaatst met volle aandacht voor dierenwelzijn, beleving én de historische
en architecturale waarde. Het wordt een verblijf voor kleinere vogelsoorten.

2 Anno 2018: de muren van de grotere
binnenverblijven voor de vogels en de
dienstgang over de ganse breedte
worden gemetst.

Uitzonderlijk vervoer brengt de gerenoveerde stalen
structuur van de volière (60 meter lang en 16 000 kg) in vier
stukken terug naar de ZOO. De delen met als hoogste punt
8 meter, worden ’s nachts over de muren getild. De volière
wordt gerenoveerd met de oorspronkelijke verbindingen
(1 300 klinknagels) volgens het traditionele ambacht.

Historische volière uit 1856 in ere hersteld:

papegaaien
kleuren erfgoed in

Het oudste gebouw van de ZOO schittert dit najaar weer prachtig in
onze historische dierentuin. We koesteren het kunsthistorisch patrimonium. Met historische feiten en ambachtelijke technieken vertellen we hier
een prachtig nieuw verhaal.
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3 De rustieke rotswand (of in vakjargon 4 De gereinigde en herstelde gevelrocailles) bestaat uit een historische
compositie van stenen en mortel en
wordt in ere hersteld.

onderdelen worden opnieuw in elkaar
gepuzzeld. Dertig ton blauwe steen
wordt getild en juist geplaatst.

ZOOMAGAZINE

5 De middenvolière krijgt een centrale
rotspartij, een rustplaats voor de vogels,
net als in het originele ontwerp van
Servais.
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SHOP

2

3
1

7 Bij de verzinkte netten van 700 m² zit er
een kink in de kabel. Ze voldoen niet aan
onze eisen, dus worden ze opnieuw
geproduceerd. We verliezen zo enkele
maanden, maar het resultaat moet
fantastisch zijn. Met minder nemen we
geen genoegen.

ZOO Antwerpen is
Europees stamboekhouder van
de Mexicaanse
soldatenara
en houdt dus
minutieus alle
gegevens van
deze dieren bij.

verzorger An

6 In de 2 kopvolières, de 2 boogvolières en de middenvolière worden

boomstammen en kruinen als zitstokken geplaatst. Omgevallen bomen
worden hergebruikt, zo ook een dikke eik uit ons natuurreservaat De Zegge.

Enkele bewoners in close-up:

Zwaluwpapegaai
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Equadoramazone

Mexicaanse
soldatenara
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Hyacinthara

Blauwkopara

5
4

1

STIJL AAN
DE FRIGO

Kies je voor de NO
DRAMA LAMA? Of
liever de kunstige
vogels? Deze
prachtige magneten
houden je boodschappenlijstje op
zijn plaats. Er zitten
vier magneten in een
doosje.
Normaal: € 9,95
Met ledenkorting:
€ 9,00
In de Planckendaelen ZOOshop

2

PRET MET
PUZZELEN

Vorm samen met je
kind met deze 100
stevige puzzelstukken een kleurrijke
toekan en koddige
kameleon in de
groene jungle. Zo
ben je samen
gezellig uren zoet.
Veel plezier!
Normaal: € 19,95
Met ledenkorting:
€ 18,00
In de Planckendaelen ZOOshop

3

MOOIE
BEKENDE

4

Deze klepper herken
je vast van je
Planckendaelbezoek. De ooievaars
houden heel erg van
ons park en nestelen
in de hoge bomen.
ZOO Planckendael
huisvest de grootste
kolonie van het land.
Normaal: € 14,95
Met ledenkorting:
€ 13,50
In de Planckendaelen ZOOshop
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SLAPWATCH

5

Dit horloge slá je
letterlijk om je pols.
Er zijn ontelbare
leuke en grappige
diertjes te kiezen.
Koala, flamingo, uil
of aap, ze zijn er
allemaal bij. Zo kun
je heel vaak wisselen
en ben je helemaal
hip. En altijd op tijd.
Normaal: € 9,95
Met ledenkorting:
€ 9,00
In de Planckendaelen ZOOshop

GESCHENKBON

Geef een portie
verwondering
cadeau. Met deze
geschenkbon van
ZOO Antwerpen en
ZOO Planckendael
maak je iedereen
gelukkig. Geldig voor
tickets, een abonnement, in de horeca
of shops. Het bedrag
van de bon bepaal je
zelf.
In de Planckendaelen ZOOshop
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