
Waar in de wereld
In 1887 is de Bouviers rode franjeaap voor het eerst door  
een wetenschapper gezien op de rechter oever van de 
Congorivier. Er is bijna niets over deze soort bekend. Eén 
boek uit 1949 vermeldt dat deze apen in de moeraswou-
den leven ten westen van de Sangha rivier in de Republiek 
Congo. 

Probleem
De Bouviers rode franjeaap was voor het laatst door 
biologen gezien in de jaren ’70 van de vorige eeuw. Deze 
franjeapen leven in een klein gebied dat moeilijk toegan-
kelijk is en waar er op de franjeaap wordt gejaagd voor de 
commerciële handel vanwege het vlees. Omdat dit gebied 
nauwelijks bekend is, zijn er weinig gegevens voorhanden 
en dachten sommige wetenschappers dat de Bouviers 
rode franjeaap was uitgestorven.

Het project
Er is een team op expeditie vertrokken om op zoek te gaan 
naar de Bouviers rode franjeaap. Het team deed onder-
zoek om het verspreidingsgebied in kaart te brengen en 
een inschatting te maken van de ernst van bedreiging. De 
expeditie werd geleid door een Belgische primatoloog die 
enige tijd in Apenheul heeft gewerkt: Lieven Devreese.  

Het team doet uitgebreid beroep op de lokale bevolking, 
omdat die vaak het best weet welke apen in de bossen 
leven en waar ze te vinden zijn. De twee maanden duren-
de tocht was behoorlijk pittig, aangezien het gebied zo 
moeilijk toegankelijk is.

Resultaten
De expeditie is inmiddels teruggekeerd. En met succes:  
de Bouviers rode franje aap is gezien! Nu we weten dat ze 
nog niet zijn uitgestorven, kunnen we maatregelen nemen 
om ze te beschermen. Hopelijk zorgt dit onderzoek ervoor 
dat de Bouviers rode franjeaap onder de aandacht wordt 
gebracht bij de Congolese overheid en bij de verschillende 
instanties die zich met natuurbehoud bezighouden.

Hoe verder… 
De resultaten van de expeditie worden gepubliceerd in een 
wetenschappelijk tijdschrift. Omdat het onderzoek heeft 
aangetoond dat ze nog bestaan, is het nu belangrijk om er-
achter te komen hoeveel het er nog zijn en of ze inderdaad 
ernstig worden bedreigd. Dit kan ervoor zorgen dat we een 
uitgebreid natuurbehoudsproject kunnen starten om deze 
apen en hun natuurlijke leef gebied te beschermen.
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Meer weten over dit project? Neem dan contact op met Frank Rietkerk - directeur ANF 
office@apenheul.nl / 055-3575700
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