
Adoptiepakket groot

De kudde in ARTIS bestaat uit vijf Aziatische olifanten 
(Elephas maximus): bul Nikolai (1993), matriarch Thong Tai 
(1990), haar twee dochters Yindee (2005) en Sanuk (2016) 
& zoon Vinh (2020). In 2017 is dankzij de bijdrage van 
donateurs een nieuw buitenverblijf voor de olifanten 
geopend, dat onder andere ontworpen is om een bul te 
houden. Sinds juni 2018 is er een olifantenbul in ARTIS te 
zien. Olifantenbullen leven alleen of samen in kleine 
troepen en bemoeien zich slechts met de koeien tijdens de 
paarperiode. De bul kan ook in ARTIS samen of gescheiden 
leven van de groep. Aziatische olifanten worden met 
uitsterven bedreigd, waarbij de mens zijn grootste 
bedreiging vormt. Niet alleen door jacht en stroperij, maar 
vooral omdat de mens zorgt voor een versnippering en 
verkleining van het leefgebied van de olifant. ARTIS neemt 
deel in een fokprogramma voor de Aziatische olifant en kan 
met de komst van de olifantenbul bijdragen aan dit 
fokprogramma. 

Aziatische olifant

Leeuw
De leeuw (Panthera leo) leeft op de savanne van Afrika, ten 

zuiden van de Sahara en in mindere mate in India. Op zijn 

menu staan voornamelijk grazers als zebra’s, gazelles, 

giraffen en gnoes, maar ook kleinere dieren als vogels en 

muizen. De leeuwin is verantwoordelijk voor het eten, zij 

jaagt in teamverband met andere leeuwinnen. Als enige 

katachtige heeft de mannetjesleeuw manen. De kleur 

daarvan kan variëren van lichtblond tot zwart. Hoe 

donkerder de manen, hoe dominanter de man overkomt. 

Verder beschermen de manen de kop en nek tijdens het 

vechten. Het brullen van de leeuw heeft een aantal 

functies. Het mannetje geeft hiermee zijn territorium aan, 

toont zijn agressie aan vijandige leeuwen en communiceert 

met zijn groepsgenoten. Maar leeuwen brullen ook 

gezamenlijk, als een vorm van sociale gebondenheid. Het 

verblijf van de leeuwen in ARTIS staat op de planning om 

verbouwd te worden, waarmee ARTIS haar drie leeuwen 

(twee zusjes en een man) een nieuw onderkomen zal 

gaan geven.
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Netgiraffe

Westelijke laaglandgorilla

De netgiraffe (Giraffa camelopardalis reticulata) leeft op 

de lichtbegroeide savanne en het grasland van Afrika, ten 

zuiden van de Sahara. Hij eet bladeren en bloemen van 

vooral acacia’s, maar ook andere bomen en struiken. Zijn 

blauwzwarte, harde en ruwe tong wordt wel 45 cm lang. Het 

vlekkenpatroon is voor iedere giraffe uniek en dient ter 

camouflage. De netgiraffe is een bedreigde diersoort. 

ARTIS neemt deel aan het Europese fokprogramma voor 

de netgiraffen. Op de Savanne van ARTIS leeft een kudde 

van negen netgiraffen, samen met grote koedoes, en 

Grévy-zebra’s.
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De westelijke laaglandgorilla  (Gorilla gorilla gorilla) is de 

grootste aap ter wereld en ernstig bedreigd. Deze soort 

leeft met name in bosrijke gebieden, zoals oerwouden, in 

West-Afrika. Het haar op de onderrug van een volwassen 

mannetje kleurt zilvergrijs. Daarom worden zij ook wel 

zilverruggen genoemd. Een jonge gorilla groeit ongeveer 

twee keer zo snel als een menselijke baby. Na drie maanden 

kan hij al kruipen en zich aan de moeder vastklampen. Na 

vier jaar is hij niet meer afhankelijk van zijn moeder.   

In ARTIS leeft zilverrug Akili met zijn harem van twee 

volwassen vrouwen, vijf jonge mannetjes en een jong 

vrouwtje.

Jaguar
Al in 1839, een jaar na haar oprichting, hield ARTIS een 
‘Sjaguar Tijger met groote vlekken van de West-Indies’. In 
ARTIS zijn twee jaguars te zien. De jaguar (Panthera onca) is 
een bedreigde diersoort, met een oorspronkelijk 
leefgebied in Zuid- en Midden-Amerika. ARTIS steunt het 
herintroductieproject voor de jaguar in Iberá, een gebied in 
het noorden van Argentinië. Het leefgebied van deze 
katachtige varieert van struikgewas tot regenwoud. Ze 
kunnen goed zwemmen en leven vooral in de buurt van 
water. Jaguars komen in veel kleurvariëteiten voor. In ARTIS 
zijn ze gevlekt en zwart gekleurd.
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Grote miereneter
De grote miereneter (Myrmecophaga tridactyla) is een 
kwetsbare diersoort en maakt onderdeel uit van het 
Europese fokprogramma waarin ARTIS een belangrijke rol 
speelt. Op de Pampa van ARTIS leven 13 grote miereneters. 
De miereneter is een vreemde verschijning. Hij heeft een 
kleine kop, met kleine ogen en oren en een enorme snuit. 
Hij heeft geen tanden; zijn voedsel is klein genoeg om direct 
door te slikken. Om zo snel mogelijk te kunnen eten, is de 
kop van de miereneter een soort stofzuiger. Hij steekt zijn 
snuit in mierenhopen, en beweegt zijn tong snel in en uit zijn 
bek, tot wel 150 keer per minuut.

Onechte gaviaal
ARTIS houdt twee onechte gavialen (Tomistoma 

schledelii): een mannetje en een vrouwtje. In het wild leven 

onechte gavialen bij meren, rivieren en moerassen. Ze 

kunnen 90 tot 100 jaar oud worden. De onechte gaviaal lijkt 

op een gaviaal, maar onder andere vanwege het geringe 

aantal tanden in zijn bek, minder dan 100, wordt hij tot de 

echte krokodillen gerekend. De onechte gaviaal is een 

bedreigde diersoort. Naar schatting zijn er minder dan 

2500 volwassen onechte gavialen over in hun leefgebied in 

Indonesië en Maleisië. De grootste populatie komt voor in 

het Danau Sentarum National Park in Indonesië. Hier 

bevinden zich de grootste nog overgebleven stukken 

veenmoerasbossen, welke een belangrijke broedplaats 

vormen. ARTIS zet zich in voor een duurzaam behoud van 

onechte gavialen in het Danau Sentarum National Park in 

Indonesië. 
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ARTIS in bloei 
Ieder jaar staat ARTIS in bloei. ARTIS kiest voor een mooie 

variatie aan bloemen, kruiden, struiken en bomen die ook 

aantrekkelijk zijn voor vogels en insecten van buiten het 

park. Struiken waarin vogels nesten kunnen bouwen, 

planten met bloemen waar bijen en vlinders nectar 

kunnen halen. In het najaar worden ongeveer 150.000 

bollen van ruim 200 soorten geplant met behulp van 

scholieren van een groenschool.

Ooit liepen op dit stuk grond apen, herten, papegaaien en 

een Surinaamse boskat. Het was namelijk het eerste stukje 

grond dat ARTIS kocht. ARTIS werd opgericht op 1 mei 

1838 en is daarmee de oudste dierentuin van Nederland. 

ARTIS begon op dit stuk grond van een halve hectare 

groot, maar werd al snel groter en er kwamen steeds meer 

dieren bij.

Kinderboerderij
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Elke zomer staan er bijna 30.000 eetbare bloemen, 

groenten en kruiden in het park. ARTIS voert de dieren zoveel 

mogelijk groen uit eigen tuin. Het groen wordt dagelijks door 

de dierverzorgers geplukt en gevoerd aan de dieren. De 

sensatie van andere geuren en een ander mondgevoel van 

diverse planten prikkelt. Dat de dieren langer moeten kauwen 

op vers bladgroen heeft een positieve werking op de 

ingewanden van de dieren.

Pittige smaken, zoals dragon of salie, zijn voor dieren uit 

tropisch regenwoudgebied niet weggelegd. Zij geven de 

voorkeur aan blad met een milde, toegankelijke smaak. 

Vooral planteneters uit droge gebieden reageren goed op de 

kruiden. Zo komen de Fijileguanen heel snel aanrennen bij de 

geur van de verse kruiden. Niet alleen de dieren, maar ook de 

bezoekers mogen tijdens een rondleiding ruiken aan de 

eetbare tuin.

De eetbare tuin in ARTIS zorgt niet alleen voor een 

gevarieerd dieet voor de dieren, maar zorgt ook voor minder 

afval. Er wordt meer gerecycled en er is minder verspilling 

doordat alle planten uit de eetbare tuin opgegeten worden. 

Door het voedsel in ARTIS te laten groeien, vindt er ook 

minder transport plaats. Daarnaast is het ook goed voor de 

bijen. De bijenpopulatie neemt af door onder meer een 

verlies aan bloemrijke weides en het gebruik van chemische 

bestrijdingsmiddelen in de landbouw. In ARTIS kunnen de 

bijen wel nectar verzamelen en wdaarbij van bloem naar 

bloem vliegen. 

"Alles wat in de eetbare tuin staat 
is van top tot wortel eetbaar"
Ton Hilhorst 
ARTIS plantspecialist

De eetbare tuin
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In ARTIS, rechts naast het  buitenverblijf van de chimpansees 

staat de Heimanseik. De zomereik is ruim voor de oprichting 

van ARTIS geplant en circa 275 jaar oud. Met de jaren heeft 

hij een omvang van meer dan drie-en-een-halve meter 

gekregen. De eik is vernoemd naar natuurkenner en 

-popularisator Eli Heimans. Hij schreef er in 1903 in de 

Groene Amsterdammer het volgende over: “Daar [...] rijst 

weer zoo’n kronkeltakkige eik omhoog, een dertig meter 

stellig; met de grote bruine beuken de trots van ARTIS.”

In het jaguarverblijf staan twee olijfbomen van ieder 350 jaar 

oud. Het zijn de oudste bomen van ARTIS. Ze zijn afkomstig 

uit het zuidelijke deel van Baskenland. Deze Spaanse 

provincie heeft, net als Nederland, een gematigd zeeklimaat. 

De bomen wegen ruim 3.500 kilo per stuk, de grootste 

olijfboom is 2,8 meter hoog en heeft een kroon van 7,5 

meter. Rondom de standplaats van de bomen leven vier 

jaguars. De bomen bieden comfortabele ligtakken die sterk 

genoeg zijn om de dieren te dragen. De bomen vormen een 

aanvulling op de unieke collectie bomen en planten van 

ARTIS.

Heimanseik

Olijfboom 

De oorspronkelijke Apenrots werd op 23 mei 1940 geopend, 

vlak nadat Nederland zich overgaf aan de Duitsers. 

Regelmatig hielden de Duitsers razziá s in ARTIS. Tijdens de 

razzia’s gingen ze met veel man op zoek naar onderduikers, 

joden of andere mensen die ze op wilden pakken. Een 

ARTIS-oppasser liet tijdens deze razzia’s mensen schuilen in 

de Apenrots. Via een loopplank over het water konden ze de 

rots bereiken en zich verstoppen in het binnenverblijf van de 

apen. Daarna werd de plank weggedraaid. De Duitsers 

hebben deze schuilplaats nooit ontdekt.

Apenrots
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In de 19de eeuw werden dierentuindieren vaak gehuisvest in 

exotische bouwwerken uit hun land van herkomst. Zo 

plaatste men giraffes graag in Egyptische tempels, en 

olifanten in pagodes. Een laat voorbeeld van deze opvatting 

is nog dit Minangkabause huis, een model van de toenmalige 

woningbouw in de Padangse bovenlanden op Sumatra. Het 

was dan ook bedoeld voor hoefdieren van Aziatische 

herkomst. Na een grondige restauratie leeft er nu een groep 

zwarte kuifmakaken en een anoa, die beide alleen op 

Sulawesi voorkomen. Het Minangkabause huisje in ARTIS 

heeft de status van rijksmonument.
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Lemurenland is een eiland waarop de dieren zich vrij kunnen 

bewegen. Bezoekers kunnen hier de dieren van heel dichtbij 

ervaren. Het verblijf past in het beleid van ARTIS om de 

beleving van natuur en cultuur dichter bij de bezoeker te 

brengen en tegelijk meer ruimte voor de dieren te creëren. 

Op Lemurenland leven rode vari’s, maar je ziet er ook vaak 

nijlganzen. De vorm van het binnenverblijf van de dieren is 

geïnspireerd op de originele  koningshuizen van Madagaskar. 

Op Madagaskar staan nog steeds originele koningshuizen die 

behoren tot het Unesco-werelderfgoed.

Minangkabause huisje 

Lemurenland

Aan het Artisplein ligt de Hollandse Polder, een 

monumentale volière met daarin een polderlandschap, als 

een uitsnede uit het originele landschap waaruit Amsterdam 

ooit ontstond. Het polderlandschap in de volière is niet 

nagebouwd, maar bestaand landschap is als het ware 

‘getransplanteerd’. Oude knotwilgen die van een oude 

verzakte dijk moesten verdwijnen, zijn naar ARTIS vervoerd 

en daar in de volière geplant. Het grasland is niet ingezaaid, 

maar er zijn bestaande plaggen uit de polder rond het Gein 

gebruikt. In de volière leven Hollandse weidevogels, 

waaronder ruim zestig lepelaars (Platalea leucordoia). Dit is 

de grootste collectie lepelaars ter wereld.

Hollandse Polder
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De zwarte slingerapen hebben in hun nieuwe verblijf alle 

mogelijkheden om te slingeren en klimmen op een eiland 

midden in de vijver. De grijpstaart van deze Zuid-

Amerikaanse apen fungeert als een soort vijfde poot. Door 

deze staart kunnen zij zich ‘zekeren’ aan een tak en aan het 

uiteinde nog de vruchten die het verst weg hangen te pakken 

krijgen. In het nieuwe verblijf kunnen de apen hun natuurlijke 

gedrag goed vertonen.

Daarnaast is het verblijf onderdeel van de verduurzaming 

van ARTIS. De eilanden in de vijver zijn daarom ook 

duurzaam opgebouwd: gestapelde rasterwerken van 

wilgentenen vormen met baggerslib en aarde op de bodem 

van de vijver de basis van het eiland. De oevers worden 

beplant met planten die de oevers vasthouden op termijn, 

zoals riet of water- of oeverplanten. Het verblijf zelf is het 

eerste fossielvrij verwarmde verblijf in ARTIS.

 

In ARTIS leven de goudwanggibbons al geruime tijd op een 

eigen eiland in de middelste van de drie vijvers. Ze zijn nu met 

een familiegroep bestaande uit vier dieren. Hun 

binnenverblijf is eind 2020 vernieuwd. Ze hebben een nieuw 

gebouw gekregen aan het einde van de Papegaaienlaan, op 

de plek waar zich het Broedmachinehuis bevond. Het nieuwe 

binnenverblijf is ontworpen als paviljoen, waarbij de dieren 

door het glas beter te zien zijn voor de bezoekers. Het 

gebouw, bestaande uit houten kolommen, is gebaseerd op 

een boomgaard, zodat het natuurlijk aanvoelt. De 

goudwanggibbons hebben hier meer ruimte. Het 

binnenverblijf zal middels een luchtbrug verbonden worden 

met het nieuwe buitenverblijf van de dieren. Het vernieuwde 

eiland zal in de loop van 2021 klaar zijn. Het nieuwe binnen- 

en buitenverblijf zijn afzonderlijk te adopteren in 

adoptiepakket groot.
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Slingerapeneiland

Goudwanggibbonverblijf


