
WERKBLAD – APENHEUL BINNENSTEBUITEN 

De meeste apensoorten leven in het wild in het tropisch regenwoud. Het zijn goede 
klimmers. Ze voelen zich alleen op hun gemak als ze in een groep zijn.  Op deze 
dingen moet je letten als je apen in een 
dierentuin wilt houden. Kun jij het apeneiland 
hiernaast zo inrichten, dat de apen het goed 
naar hun zin hebben en naar hartelust kunnen 
klimmen? Je kunt de apen er zelf bij tekenen, of 
je kunt de apen aan de onderkant van dit papier 
uitknippen en op het eiland plakken.  
 
Dierentuinen halen al lang geen apen meer uit 
het regenwoud. De apen die je in Apenheul ziet 
zijn hier geboren, of in een andere dierentuin. 
Voor de meeste apensoorten is er een speciaal 
‘fokprogramma’. Daarbij werken heel veel 
Europese dierentuinen samen. Voor elke 
apensoort is er iemand, die alle gegevens van 
alle apen van een bepaalde soort verzamelt: 
welke dierentuin hoeveel apen van die soort 
heeft, hoe oud ze zijn, wie de ouders zijn, en ga 
maar zo door. Hij beslist ook, wanneer een aap naar een andere dierentuin gaat verhuizen.  
Stel, dat Apenheul op zoek is naar een mannetje voor zijn witwang gibbon vrouwtje ‘Kanak’ Welke 
aap zal de baas van het fokprogramma van deze apensoort dan kiezen om naar Apenheul te laten 
verhuizen? (Let er ook op dat het toekomstige koppel geen familie van elkaar is!) 

 
 
 
 
 
 
 

 
Als nu een aap gaat verhuizen naar een andere 
dierentuin… hoe denk je dat dat dan gebeurt? 

1 De verzorger brengt hem aan een riem naar 
de andere dierentuin. 

1 De aap zit in de auto bij de verzorger op 
schoot. 

1 De aap gaat voor de reis in een speciale 
transportkist. 
 

Waarom vindt Apenheul het belangrijk om mensen in Apenheul kennis te 
laten maken met apen? 

1 Omdat de mensen dan hopelijk een steentje bijdragen aan het behoud 
van apen en regenwouden. 

1 Omdat apen schattige dieren zijn en meer mensen ze als huisdieren 
zouden moeten houden. 

1 Omdat de directeur door al die entreekaartjes heel erg rijk wordt! 
 

Soort: witwang gibbon, vrouwtje 
naam ‘Kanak’, 5 jaar oud  
Vader ‘Ben’, moeder ‘Iris’ 
Leeft in Apenheul 

Soort: withand gibbon, mannetje 
naam ‘Pukhet’, 5 jaar oud  
Vader ‘Thai’, moeder ‘Indah’ 
Leeft in Blijdorp 

Soort: witwang gibbon, mannetje 
naam ‘Negara’, 8 jaar oud  
Vader ‘Tim’, moeder ‘Mie’ 
Leeft in Zoo Berlijn 

Soort: witwang gibbon, mannetje 
naam ‘Taman’, 7 jaar oud  
Vader ‘Ben’, moeder ‘Kim’ 
Leeft in Artis 


