
Waar in de wereld
De witvoettamarin (Saguinus leucopus) komt in het wild 
alleen voor in het noorden van Colombia, ten noordwesten 
van de Andes. Het exacte aantal witvoettamarins is niet 
bekend, maar ze worden sterk bedreigd. In de laatste 18 
jaar is de totale populatie met ruim 50 procent afgenomen.

Probleem
Witvoettamarins zijn wettelijk beschermd. Toch worden ze 
door mensen gevangen en in kleine kooitjes gehouden. De 
aanleiding voor dit project was een plotselinge toename 
van in beslag genomen witvoettamarins, die werden afge-
geven bij Colombiaanse dierentuinen en opvangcentra. Die 
waren niet berekend op zo’n grote instroom van dieren, 
waardoor de apen vaak in zeer slechte omstandigheden 
gehouden werden en veel dieren stierven. 

Het project
Het doel van het project is het verbeteren van de leefom-
standigheden van de in beslag genomen dieren. Ook willen 
we met dit project de illegale handel tegengaan en het 
natuurlijke leefgebied van de soort beschermen. Met de 
in beslag genomen dieren proberen we een reservepopu-
latie op te bouwen in dierentuinen. Dit doen we om in de 

toekomst de wilde populatie te versterken als dat nodig 
is. Maar ook om meer te weten te komen over het sociale 
gedrag van deze dieren.

Resultaten
Door de inbreng van Europese dierentuinen zijn in opvang-
centra en dierentuinen goede verblijven gebouwd waar 
nu fokgroepen witvoettamarins leven. Het personeel is 
opgeleid om de dieren te verzorgen en heeft daarbij meer 
geleerd over zaken als verblijfsinrichting, omgevingsver-
rijking, gezondheid en voeding. Ook is er een stamboek 
opgericht. De dieren fokken nu goed en er wordt mogelijk 
een reservepopulatie in Europa opgebouwd. Gelukkig is de 
instroom van nieuwe dieren, mogelijk dankzij een educa-
tieprogramma, sterk verminderd.

Hoe verder…
Er is voor de komende jaren een strategisch plan op-
gesteld. In dit plan zijn zaken opgenomen zoals als het 
aanwijzen van gebieden die potentieel beschermd kunnen 
worden, herintroductie van de witvoettamarins in het wild, 
educatie van de bevolking, fokprogramma’s en de verbe-
tering van management in dierentuinen en opvangcentra. 
Laten we hopen dat het voor deze soort nog niet te laat is.
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