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De KMDA heeft er sinds vorig jaar al voor gekozen om haar jaarlijkse rapportering 
te baseren op de standaarden van global Reporting Initiative (gRI).  Duurzaam 
ondernemen is één van de kerndoelstellingen van de KMDA en hoe kan ze dat 
beter tonen dan door al haar stakeholders te informeren op basis van de gRI-
standaard.

1. Woord van de Algemeen Directeur

De eerste helft van 2012 werd in belangrijke mate gedomineerd door de verhuizing van onze olifan-
tenkudde van de Antwerpse ZOO naar het nieuwe kweekcentrum in Planckendael. Met dit verblijf 
zet de KMDA onmiddellijk een nieuwe standaard in de kweek en de huisvesting van Aziatische 
olifanten. Maar er werden nog andere dierenverblijven geopend in 2012: een datingvolière voor 
monniksgieren in Planckendael, een nieuw zeehondenbassin in de ZOO en een volledig vernieuwd 
neushoornverblijf in Planckendael.

De KMDA leverde ook in 2012 een belangrijk aandeel in de EAZA-kweekprogramma’s. De cijfers 
van EAZA bewijzen duidelijk dat de KMDA in Europa één van de leidende spelers blijft op het vlak 
van conservatie en behoud van biodiversiteit.

Al jaren zet de KMDA voluit in op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Zo werd in 
2012 hard gewerkt aan de vermindering van waterverbruik met mooie resultaten tot gevolg. Het 
verbruik van elektriciteit en gas volgt momenteel een wat minder gunstige trend maar daar wordt 
de komende jaren aan gewerkt. De klimaatomstandigheden zijn daar natuurlijk zeer bepalend maar 
door een gerichte investerings- en vervangingspolitiek mikt de KMDA op een duurzame daling van 
de verbruikte energie en dit gezuiverd voor klimatologische invloeden.

Op HR-vlak is er het afgelopen jaar hard gewerkt aan de interne communicatie;  vooral dan vanuit 
het management naar de rest van de medewerkers. Het intranet draait sinds begin 2012 naar 
volle tevredenheid en ook het personeelsblad en de tweewekelijkse luistersessies met de algemene 
directie zorgen voor een veel betere informatiedoorstroming dan voorheen. Tot slot werden in het 
voorjaar van 2012 door iedere directeur de resultaten van de personeelsenquête besproken en 
doorgenomen met alle medewerkers.

De KMDA heeft een boeiend jaar achter de rug. We bevestigen voluit de keuzes die in het strate-
gisch plan werden gemaakt en zijn vast van plan om verder te gaan op de ingeslagen weg.

Algemeen Directeur KMDA
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Inhoud2. Markante feiten in 2012

Om Planckendael tot een volwaardig dierenpark te laten doorgroeien, besliste de KMDA onder 
meer te investeren in een voorbeeldverblijf voor Europa, namelijk een hoogstaande kweekinfra-
structuur voor een kudde van de bedreigde Aziatische olifanten. Het project werd opgeleverd in de 
zomer van 2012 en biedt op termijn plaats aan maar liefst 14 dieren. Een belangrijke speler dus 
voor het EAZA-kweekprogramma (European Association of Zoos and Aquaria).  
Geheel volgens de nieuwste inzichten inzake welzijn en beleving voor mens en dier en een milieu-
vriendelijke waterhuishouding, geeft dit project 12.000m² ‘pootruimte’ en voorziet het onder meer 
in een binnen- en een buitenzwembad en gelegenheid tot modder-, leem- en stofbaden. Stallen 
met rubber of zand als vloer bieden comfort voor de poten. In het binnenverblijf krijgen de immer 
actieve dieren ook ’s nachts onverwacht lekkers ter beschikking door middel van speciale voedings-
wanden voorzien van gaten en voedingsnetten aan het plafond. 

JAARtHeMA 2012: De OlIFANteN

Planckendael opent project
voor bedreigde Aziatische olifanten   

De grootste verwezenlijking werd in juni 2012 in Planckendael gerealiseerd, de grootse olifanten-
tempel met bijhorend Aziatisch dorp werd daar geopend. Conceptueel een voorbeeld van hoe een 
goed olifantenverblijf eruit moet zien.

De lodge geeft een magistraal uitzicht op de olifantentempel en beide olifantenperken. U staat er oog in oog met de badende olifanten. 
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eeN stuKJe ZuID-INDIA IN PlANCKeNDAel

Dat ZOO en Planckendael meer is dan diertjes kijken 
en kweken wordt ook voortreffelijk geïllustreerd in het 
olifantenproject. De conservatie-inspanningen van het 
Asian Nature Conservation Foundation (ANCF) die we fi-
nancieel ondersteunen, komen tot leven in de avontuur-
lijke scenografie rond het olifantenterrein. We wandelen 
door Kerala, een bedrijvig dorpje in Zuid-India. Vanuit 
een oogverblindende lodge zien we vervolgens de olifan-
ten baden. Uiteindelijk komen de werelden van mens 
en dier samen. De groene corridors waar olifanten van 
oudsher passeren op weg van het ene naar het andere 
woudfragment hebben ook landbouwers aangetrokken. 
In de scenografie van Planckendael ondervinden we aan 
den lijve dat rijstvelden en olifanten niet samengaan. 
Dit conflict tussen mens en dier heeft ANCF in India 
elegant weten op te lossen voor zestig lokale gezinnen. 
Ze kregen, mede dankzij de steun van Planckendael (cfr 
website ANCF), een nieuw huis op een andere, veilige 
locatie. Zo konden de olifanten hun wandelpad blijven 
gebruiken.

OVeR geWICHtIge tRANsPORteN gesPROKeN

Ongeveer een jaar na de start van de bouwwerken kon 
de kudde vrouwtjesolifanten haar intrek nemen. Het 
delicate transport waarin voor elk dier een container 
was gereserveerd, verliep zonder problemen. Enkele 
dagen later stond het transport van stier Hussein op 
het programma. Hij overleed net voor zijn vertrek uit 
Tierpark Hagenbeck in Hamburg. Aangezien het aan-
bod van mannen veel groter is dan de vraag, was het 
niet lang zoeken naar een nieuwe geschikte partner voor 
onze vrouwen. In het najaar werd stier Chang uit Le Pal 
Zoo in Frankrijk overgebracht. Zoals verwacht ging hij 
enkele weken later al in musth (zijn hormonen slaan 
op hol) en mag hij zich sinds begin 2013 in de kudde 
mengen en er de vrouwen bevruchten. 

Hoe trAnsporteer je 15 ton olIfAnten?

Een maandenlange voorbereiding, aan de hand van een 
minutieus uitgeschreven transportprotocol, lag aan de 
basis van dit erg vlot verlopen uitzonderlijk transport. 
Zowel interne diensten (biologen, dierenarts, hoofd- 
dierenverzorgers, technici, communicatiedienst, marke- 
ting) als externe diensten (politiezones Antwerpen, 
Mechelen, Vlaams-Brabant, Federale Politie) vormden 
een coördinatieteam dat het ‘gewichtige’ transport voor-
bereidde en vlekkeloos uitvoerde.

Onze olifantenkudde, met Kai-Mook als dé ster van de 
dag, werd in twee grote bewegingen van hun Antwerpse 
thuis naar hun nieuwe paleis in Planckendael vervoerd. 
Om eventuele verkeersopstoppingen te voorkomen, maak-
te de politie het volledige parcours vrij. Dat betekende 
dat we in Antwerpen en Mechelen vrij baan hadden en 
dat we ook op de E19 een volledige rijstrook exclusief 
voor ons hadden. Wie toen als automobilist aan de kant 
moest gaan staan om Kai-Mook door te laten, heeft een 
boeiend verhaal te vertellen aan de kleinkinderen!

een stukje van het Aziatische dorp in planckendael.



pagina 7 

Inhoud

Chang en Kai-Mook in planckendael.   
           

ONDeRtusseN IN De ZOO

Een olifantenkudde bestaat van nature uit een groep vrou-
wen en jongen waarbij één bull zich aansluit in vruchtbare 
periodes. Aangezien er uiteindelijk evenveel mannen als 
vrouwen worden geboren, zijn er in het EAZA-kweekpro-
gramma ook ‘mannenclubs’ nodig. En daar is voor de ZOO 
een heel belangrijke rol weggelegd. Onmiddellijk na het ver-
trek van de kudde naar Planckendael nam een stelletje pu-
bers zijn intrek in de Egyptische Tempel van de ZOO. Voor 
de ZOObezoekers is er opnieuw veel leven in de brouwerij!

Kai-Mook - eerste stappen nieuw verblijf planckendael

Kai-Mook en May tagu in de Zoo.   
           

Budi en Ming jung in de Zoo. 
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OVeRIge MARKANte FeIteN IN 2012 IN ONZe PARKeN

PlANCKeNDAel eN HAAR KROesKOP-
eN WItte PelIKANeN
Om praktische redenen verhuisden de acht kroeskop- 
pelikanen van Antwerpen voor een tijdje naar 
Planckendael. Dit leverde niet enkel een nieuwe soort op 
in Planckendael maar ook een interessante gemengde 
invulling van het mooie verblijf van de vier al aanwezige 
witte pelikanen. Bovendien leidde deze ingreep tot 
verrassende kweekresultaten. Het is duidelijk dat het 
vergroten van de groep een positief effect heeft op het 
kweekgedrag en -resultaat. Er werden zowel bij de witte 
pelikanen als bij de kroeskoppelikanen jongen geboren. 
Uiteindelijk groeiden er twee witte pelikanen op, de drie 
kroeskopjes overleefden hun eerste week helaas niet. 

Planckendael beheert het Europese stamboek van de mon-
niksgieren. Zodra de stamboekhouder problemen vaststelt 
bij de kweek van deze dieren wordt het CRC gealarmeerd en 
doet onderzoek ter zake. Zo heeft het CRC bij monniksgieren 
ontdekt dat succesvol kwekende paren enkel tot stand kun-
nen komen als de dieren zelf een partner kunnen kiezen. Dit 
inzicht lag mee aan de basis voor de bouw van een ‘datingvo-
lière’ in Planckendael, waar dieren uit heel Europa aan elkaar 
kunnen worden voorgesteld. Met een zekere regelmaat wor-
den nakomelingen van dergelijke koppels ook weer uitgezet in 
de natuur. Een dergelijke investering komt dus niet enkel het 
welzijn van onze eigen gieren ten goede, maar heeft ook ver-
strekkende gevolgen voor het welzijn van de hele populatie. 

PlANCKeNDAel HelPt euROPese MONNIKsgIeReN IN glOeDNIeuWe ‘DAtINgVOlIèRe’

Ook in deze nieuwe realisatie opteren we ervoor om 
een gemengde invulling te geven aan een verblijf. Mon-
niksgieren delen er hun vliegruim met vale gieren, 
Egyptische aasgieren en rode wouwen. Met deze pre-
sentatie van drie van de vier Europese giersoorten weet 
Planckendael zijn expertise van de gieren maximaal te 
etaleren. De datingvolière vormt bovendien een mooie 
inleiding op de missie van Planckendael. Op weg naar 
de ingang van Planckendael verwelkomen en verwonde-
ren de gieren onze bezoekers. Ze zijn volwaardige am-
bassadeurs van een Planckendael dat zich niet enkel 
op de eigen terreinen inzet, maar ook conservatie in het 
wild ondersteunt. 

De datingvolière voor monniksgieren in planckendael. 

Broedende pelikanen in planckendael.
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Ook de sneeuwluipaarden zijn een belangrijke ambassa- 
deurssoort voor onze conservatie-opdracht. Ze zijn 
naar schatting nog met vier- à zesduizend exemplaren 
in de Himalaya en door conflicten met herders fel in 
hun voortbestaan bedreigd. Planckendael steunt het 
natuurbeschermingsproject van de Snow Leopard Trust 
dat herders een compensatie biedt voor geleden verliezen. 
Onnodig te zeggen dat een geslaagde eerste geboorte bij een 
nieuw jong vrouwtje in Planckendael op verschillende vlakken 

Ook de rode panda is een bedreigde diersoort. De eerste 
rode pandageboorte in de geschiedenis van Planckendael 
was dan ook een belangrijke gebeurtenis. In juni 2012 
kreeg het kersverse paartje rode panda’s dat ons vanuit 
het kweekprogramma werd toevertrouwd hun eerste jong. 
Onze curatoren en verzorgers weten dat pandavrouwtjes, 
om vijanden te verschalken, hun jongen vanaf de geboor-
te van nest naar nest verplaatsen. Daarom zijn er in het 
pandaverblijf zeven nestboxen aangebracht, waarvan vier 
ondergronds en één heel hoog in een boom. De moe-
der gebruikte ze allemaal. Pas na twee tot drie maanden 
verlaten jongen zelf het nest en gaan ze op stap. Na vijf 
maanden ruilen ze moedermelk in voor vast voedsel. 

VOOR Het eeRst IN PlANCKeNDAel: KleINtJe BIJ De RODe PANDA’s

pandajong planckendael (44 dagen oud).

WelPJes BIJ De sNeeuWluIPAARDeN IN PlANCKeNDAel

dan ook een groot succes is. De sleutel tot dit kweeksucces 
was het feit dat we het vrouwtje naar Planckendael konden 
brengen én introduceren met respect voor het relatief korte 
paarseizoen (dec-feb) van deze diersoort. Bovendien klikte 
het onmiddellijk tussen de nieuwe partners, met de geboorte 
van een tweeling tot gevolg. Bovendien zijn ze erg populair 
bij onze bezoekers en dit geboortebericht is eveneens een 
mooie aanleiding om ook het verhaal van de bedreigde 
soortgenoten weer onder de aandacht te brengen.

sneeuwluipaarden in planckendael.
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De okapi is voor ZOO Antwerpen een symbooldier. De al-
lereerste kon je hier al in 1919 bewonderen. Uiteraard is 
de link met de Antwerpse Haven en de Belgische kolonie 
niet ver te zoeken. Het zal u niet verbazen dat ZOO Ant-
werpen wereldwijd het stamboek van deze soort beheert 
en het Europese kweekprogramma coördineert. We staan 
als internationaal expert hoog aangeschreven. Het afge-
lopen jaar hebben we de 48ste en 49ste geboorte kun-
nen optekenen sinds 1919. Hoewel we liever vrouwtjes 
geboren zien worden, is dit - met twee geboren manne-
tjes - toch een succesvol jaar voor de kweek.
In de Democratische Republiek Congo, de enige plek op 
aarde waar naar schatting nog tien- tot vijfendertigdui-

In 2012 verhuisden de leeuwen naar het voormalig ‘groot 
perk’. De herbestemming van dit historisch monument was 
daarmee een feit. Eén van de meest vernieuwende aspecten 
van deze realisatie is de mogelijkheid tot gemengd gebruik 
van dit terrein door de leeuwentroep enerzijds en families 
vosmangoesten en stokstaartjes anderzijds. Het nieuwe 
leeuwenverblijf in de ZOO is zo opgevat dat de kleinere 
bewoners een deel van het gebied kunnen betreden als ze 
daarvoor kiezen. De keuzemogelijkheid is een belangrijk ele-
ment als we over predatoren en potentiële prooien spreken. 
Deze vorm van samenleven wil het natuurlijke gedrag van de 
dieren stimuleren en de beleving voor de bezoeker verhogen. 
De vosmangoesten zijn het eerst aan de beurt en kunnen ge-
bruikmaken van een ondergronds spaghettinetwerk van tun-
nels en veertig vluchtgaten om de roofdieren te ontvluchten 
naar hun eigen verblijf. De eerste kennismaking verliep vlot, 
maar na enkele dagen paste leeuwin Caitlin een andere en 
dodelijke strategie toe. We laten ons hierdoor niet ontmoedi-
gen en sturen hier en daar de inrichting van het terrein wat 
bij om de kennismaking later verder te zetten. 

leeuWIN te slIM VOOR VOsMANgOest IN ZOO ANtWeRPeN

MeerDere sUCCessen BIj De oKApI’s In AntWerpen 

zend okapi’s leven, verliep het minder voorspoedig. Het 
is niet nieuw dat okapi’s worden bedreigd door kaalkap 
van het regenwoud, door stroperij en door de politieke en 
sociaal-economische onrust in het gebied. In juni 2012 
werd het okapireservaat in Epulu in Congo aangevallen 
door een militie. Er vielen zes doden, vrouwen werden 
verkracht en de infrastructuur werd bijna volledig ver-
nield. Alle okapi’s kwamen om. Een zware klap voor deze 
bedreigde diersoort en de mensen die er zich dagelijks 
voor inzetten. De ZOO steunt dit project in Epulu al ja-
ren. De ZOO sprak dan ook onmiddellijk haar conserva-
tiebudget aan om het noodfonds ter plaatse te steunen 
en ook bezoekers konden een duit in het zakje doen.

ngwani nkosi

leeuwin Caitlin op zoek 
naar vosmangoesten.



pagina 11 

WAlVIsBOeK eRKeND Als ‘tOPstuK’

In 2012 werd bekend gemaakt dat het Walvisboek
(Adriaen Coenen, 1585) dat door de KMDA in permanente 
bruikleen is gegeven aan de Erfgoedbibliotheek Hendrik 
Conscience, op 2 december 2011 werd toegevoegd aan 
de Topstukkenlijst (lijst van het roerend cultureel erfgoed 
van de Vlaamse Gemeenschap). Dit gebeurde op advies 
van de Topstukkenraad door minister van Cultuur Joke 
Schauvliege. Er zijn inderdaad genoeg redenen om dit 
unieke werk op de Topstukkenlijst te zetten. Zo is het 
handschrift niet alleen zeldzaam (er zijn slechts twee 
exemplaren wereldwijd van bekend), het is één van de 
oudste geschriften in de Nederlanden met als onderwerp 
zeezoogdieren en andere (vreemde) zeewezens én bevat de 
vroegst bekende Europese tekeningen van walvissen. Ver-
der valt de wetenschappelijke waarde van het Walvisboek 
niet te ontkennen. Enerzijds werd het boek gepubliceerd 
in een periode waarin de biologie van een Grieks-Romein-
se discipline evolueerde naar een op empirie gebaseerde 
wetenschap waardoor het boek een belangrijke schakel-
functie in de geschiedenis vertegenwoordigt, anderzijds 
leert het ons meer over het ecosysteem van de Noordzee 
anno eind zestiende eeuw. 

Afbeelding uit ‘Dat eerste boock van menich derleij walvischen ende 
ander selseme groote wonderlijke visschen’, 1585)

CRC ONDeRteKeNINg BeHeeRsOVeReeNKOMst 
2012-2016

In 2012 ondertekende Ingrid Lieten, Vlaams minister van 
Innovatie, Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebe-
strijding, een nieuwe beheersovereenkomst met de KMDA 
ter ondersteuning van het wetenschappelijk onderzoek dat 
het CRC uitvoert. 

 

We laten de minister zelf aan het woord op de dag van de 
ondertekening: 
‘Dezer dagen moeten er moeilijke financiële keuzes ge-
maakt worden en ik heb ervoor gekozen om de KMDA toch 
te blijven steunen omdat ik ervan overtuigd ben dat wat we 
hier zien, uniek is.’
 ‘Het onderzoek dat hier gebeurt, maakt van ZOO Antwer-
pen en Planckendael een autoriteit op wereldniveau. Door 
opnieuw middelen voor het onderzoek en de kweekpro-
gramma’s ter beschikking te stellen, kan het onderzoeks-
centrum van de KMDA zich nog meer onderscheiden.’
‘Mooi om mee te geven is dat het CRC tot de top 10 in de 
wereld behoort als het aankomt op het aantal wetenschap-
pelijke publicaties op het vlak van dierentuinonderzoek en 
gerelateerde disciplines.’ 
‘Het innovatieve onderzoek dat hier gebeurt, kan een stap 
zijn naar een verdere ontwikkeling van nieuwe samenwer-
kingsprojecten met internationale onderzoekspartners’.
‘We kunnen concluderen dat de toekomst van het weten-
schappelijk onderzoek hier in de KMDA rooskleurig is. Er 
is heel erg veel potentieel en ik hoop dat al die kansen de 
onderzoekers hier zullen blijven uitdagen en inspireren. 
Het is belangrijk om de voortrekkersrol die we hier van-
daag zien, te behouden.’
 ‘We staan hier aan de start van een veelbelovende nieuwe 
periode van vijf jaar.’

Ingrid Lieten, Vlaams minister van Innovatie,
Overheidsinvesteringen, Media en Armoedebestrijding

Voorzitter raad van bestuur van de KMDA rudy Broeckaert en minister 
Ingrid lieten bij het ondertekenen van de beheersovereenkomst.
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nIeUW ZeeHonDenBAssIn

In maart werd het nieuwe zeehondenbassin in de 
ZOO in gebruik genomen. De modernisering van het 
zeehondenbassin zal jaarlijks een vermindering van 
om en bij de 30.000 m³ afvalwater betekenen.
   

VeRBeteRINgsWeRKeN

De evenementenhal in Planckendael werd voorzien van 
een verbeterde akoestiek en ventilatie, waardoor de waar-
de ervan voor commerciële evenementen - zoals A Taste of 
Asia - gevoelig verhoogde.

Koningin
Elisabethzaal

De verbeterde evenementenhal in planckendael.

De NeusHOORNs

Voor de neushoorns werd een grondige renovatie van het ver-
blijf uitgevoerd en dit in eigen beheer. Er werd gebruikgemaakt 
van deze renovatie om ook meteen het grote buitenperk op te 
splitsen. Zo kunnen de solitair levende neushoorns ook buiten 
het paarseizoen naar buiten, elk in hun eigen perk. De perken 
zijn samen te voegen tot één verblijf tijdens het kweekseizoen. 
Ook de binnenstallen werden grondig aangepakt.
Aan de achterzijde van het perk, nabij de dienstgebouwen, 
werd een stal naar eigen ontwerp voor muntjaks gebouwd. De 
neushoorns zullen in het voorjaar van 2013 gezelschap krij-
gen van deze kleine hertensoort.Het gerenoveerde neushoornperk.

PARKINg

In Planckendael werd de parking geoptimaliseerd door de 
parkeerplaatsen aan te duiden en de rijwegen over de hele 
parking te asfalteren. De parkeerplaatsen voor minderva-
liden werden uitgebreid en verhard. Op deze wijze kan er, 
zonder te veel extra organisatie, optimaal gebruik gemaakt 
worden van de parking. 

plAtAnen

De platanen die voor de aanleg van de parking weg 
moesten, kregen zo goed als allemaal een nieuwe 
plek in Planckendael.
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De Zegge

 
De Zegge vierde in 2012 haar Diamanten jubileum bin-
nen de KMDA. In november 1952 werd de akte voor de 
aankoop van de Zegge door de KMDA verleden. De Zegge 
is intussen uitgegroeid tot een erkend natuurreservaat en 
een historisch erfgoed van 112 hectare. In 2012 werd een 
aanvraag ingediend bij de Vlaamse minister van Leefmi-
lieu, Natuur en Cultuur, voor de uitbreiding van het na-
tuurreservaat.  

Het kunstpatrimonium van de ZOO heeft er twee pa-
rels bij, en niet de minste. Op uitnodiging van de ZOO 
ontwierp Jan Fabre twee originele mozaïeken voor de 
binnenzijde van het inkompaviljoen: de schildpadden 
Janneke en Mieke. 
Met dit werk wil Jan Fabre een hommage brengen aan 
de verrukkelijke schoonheid van de bestaande mozaïe-
ken Leo en Tigris, iconische kunstwerken en bekend bij 
elke bezoeker van de stad Antwerpen en de ZOO.
Fabre zoekt met zijn ontwerp vormelijk en inhoudelijk 
de dialoog op met de historische mozaïeken aan de in-
gang van de ZOO en met de taal van de architectuur. 
Jan Fabre liet zich inspireren door de twee Griekse 
landschildpadden die hij in zijn jeugd als huisdier had 
en die thuis in het salon rondkropen. Ze volgden hem 
overal en hadden de gewoonte bij zijn thuiskomst als 
hondjes rond de salontafel te dansen. 
Ook in de tuin zelf, op het grasveld over de siamangs en 
in de onmiddellijke omgeving van flamingo’s en okapi’s, 
schitteren twee bronzen schildpadden van zijn hand. 
Optisch bevinden ze zich in het verlengde van het in-
kompaviljoen.
Jan Fabre woonde altijd dichtbij de ZOO en slenterde er 
al in zijn jeugdjaren uren rond om er te kijken naar de 
dieren. Met deze werken van Jan Fabre in de ZOO ver-
volledigen we ons rijke verleden verder met hedendaags 
werk van een gepassioneerd artiest. 

perMAnente KUnstWerKen VAn jAn fABre In De Zoo

Vuurlibel of Crocothemis erytharea.

De Zegge

Kunstenaar jan 
fabre en KMDA-
voorzitter rudy 
Broeckaert tijdens 
de onthulling van 
de kunstwerken.

Een hommage aan Mieke omdat ik niet weet dat ik haar 
verdronken heb in de poempbak. Of dat ze leeggekookt werd 
achter de stoof (in de winter van 1977) door jan fabre.

Een hommage aan Janneke omdat ik niet weet dat hij 
leeggekookt werd achter de stoof of dat ik hem verdronken heb 
in de poempbak (in de winter van 1977) door jan fabre.
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KONINgIN elIsABetHZAAl

Op 26 november 2012 sloot de Koningin Elisabethzaal 
haar deuren voor renovatie. In 2012 stonden shows van 
Samson en Gert, Anubis, Kabouter Plop en de Musical 
Robin Hood op de programmatie. Andere artiesten die 
in 2012 in de zaal optraden, waren Kodõ, Rob De Nijs, 
4 Tops & Temptations, Els de Schepper, Hooverphonic, 
Ryan Adams, Alison Krauss, Tony Bennett, Shadowlands, 
Brit Floyd, Gabriel Iglesias en de hekkensluiter Engelbert 
Humperdinck. Verschillende concerten georganiseerd door  
deFilharmonie, Cofena en buitenlandse gezelschappen ga-
ven de klassieke muziekliefhebbers waar voor hun geld. 
Studio 100 was hier kind aan huis. Ook voor congressen 
was de Koningin Elisabethzaal een vaste waarde met o.m.: 
de Europese Unie, het FIT Agency van de Vlaamse Over-
heid, UNIZO en de Universiteit Antwerpen.
De zaal werd in 1897 gebouwd en als Grote Feestzaal 
gebruikt door de gegoede burgerij voor dansavonden en 
symfonieorkesten. In 1960 werd ze Koninklijk. De Konin-

gin Elisabethzaal raakte beroemd voor haar uitstekende 
akoestiek en haar ideale afmetingen. Met 2071 zitjes 
voelt het publiek zich perfect betrokken bij het gebeuren 
op het podium. 
De stedenbouwkundige vergunning voor de aanvraag tot 
afbreken en bouwen van een concertzaal met congrescen-
trum werd in 2012 neergelegd en in het begin van 2013 
goedgekeurd. Het Britse architectenbureau Ian Simpson 
Architects tekende de plannen voor de nieuwe zaal. De 
Koningin Elisabethzaal zal na renovatie de nieuwe thuis-
basis worden van het gerenommeerde symfonieorkest de-
Filharmonie. 
Op 18 april 2013, wanneer alle vergunningen binnen zijn 
en alle plannen definitief vastliggen, staat een persconfe-
rentie gepland om iedereen te informeren over dit groots 
opgezet project. In tussentijd blijven De Marmeren Zaal, 
de Foyer en de Verlatzaal beschikbaar voor feesten en eve-
nementen.

Koningin
Elisabethzaal

De Koningin elisabethzaal net voor de verbouwingen van 2013.
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3. planet - natuurbehoud

De opdracht van de KMDA tegenover de maatschappij is haar eerste prioriteit. 

De KMDA beheert ZOO Antwerpen en Planckendael. Via deze missie levert de KMDA een belangrij-
ke bijdrage tot natuurbehoud en natuur- en milieueducatie. De KMDA draagt bij tot het wereldwijd 
natuurbehoud door het aanbieden van een combinatie van educatieve ontspanning voor het grote 
publiek en deelname aan leidinggevend wetenschappelijk onderzoek en kweek- en conservatie-
programma’s voor bedreigde diersoorten. De KMDA is als eigenaar en beheerder van natuurgebied 
De Zegge in Geel tevens één van de pioniers van het goed beheer van natuurreservaten.

De KMDA is ook actief op cultureel gebied. Zij bezit en beheert een rijke verzameling cultureel 
erfgoed en roerend patrimonium en bezit met de Koningin Elisabethzaal de grootste concertzaal 
van Vlaanderen. De KMDA bezit en beheert ook een belangrijk geklasseerd patrimonium in de ZOO 
van Antwerpen.

een zeldzame orchis in De Zegge.

De geklasseerde gevel van het Vogelgebouw in Zoo Antwerpen.
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A. DIerenColleCtIe 

DIeReNCOlleCtIe IN ONs BeHeeR: 
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B. ConserVAtIeprogrAMMA’s KMDA

In de kaart op de volgende pagina geven we aan voor welke diersoorten we een bijzondere bijdrage 
leveren inzake conservatie (wetenschappelijk onderzoek, eigen projecten in de natuur, financiële 
steun aan projecten van derden, coördinatie European Endangered Species Programme (EEP’s)).

C. AAnDeel KMDA In eAZA stAMBoeKen

Het EAZA-hoofdkantoor bracht onlangs in kaart hoe het werk inzake het beheer van kweekprogram-
ma’s en stamboeken verdeeld is over de verschillende EAZA-leden. Bedoeling was vooral om die 
landen en dierentuinen die in verhouding geen eerlijk deel deel (= oranje lijn in de grafiek) van het 
werk op zich nemen aan te moedigen om daar verandering in te brengen. Zoals zo vaak wordt ook in 
dit geval 80% van het werk gedaan door 20% van de deelnemers. In de figuur zien we België op de 
vierde plaats staan. Dit is een zeer opmerkelijk resultaat wetende dat naast ZOO en Planckendael 
ons land vertegenwoordigd is door slechts zeven andere, veelal kleinere dierentuinen. Meer nog, 
de KMDA (ZOO en Planckendael) realiseren in hun eentje 60% van dit resultaat, wat de KMDA als 
individueel instituut tussen de topdierentuinen plaatst op Europese schaal.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron: EAZA Executive Office 2010
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D. geMengDe VerBlIjVen
 

In het Strategisch Plan 2020 voorzien we dat we meer en meer zullen evolueren van het arkprinci-
pe om van alle diersoorten minstens één paartje te beheren naar relevante dierengemeenschappen. 
We zullen streven naar een andere definitie van ‘representativiteit’. Het tonen van biodiversiteit 
wordt multidisciplinair benaderd. De presentatie van onze dieren in een omgeving waarin ze hun 
natuurlijk gedrag tonen, geniet onze voorkeur. Niet alleen de inrichting van de verblijven zal daar-
toe bijdragen, ook het combineren van diersoorten die in de natuur ook eenzelfde biotoop delen 
is één van onze objectieven. Zoals ook elders in dit rapport gesignaleerd, hebben we in 2012 in 
nieuwe projecten dit principe toegepast. Ook in bestaande verblijven werden stappen in die rich-
ting gezet. Zo wonen de dikdiks samen met de bongo’s, vergezellen de nevelratten de toepaja’s in 
de Azië-serre, en werden ook in het Nocturama van de ZOO diverse verblijven gemengd gemaakt. 
Op die manier realiseren we bovendien ook de doelstelling om het welzijn van de betrokken dieren, 
alsook de aantrekkelijkheid van onze verblijven voor de bezoekers te vergroten.

e. CrC KpI’s 2007-2012

In 2012 werd de nieuwe beheersovereenkomst getekend. Een positieve evaluatie, door een onaf-
hankelijk auditbureau en enkele internationale experten over de prestaties van het CRC voor de 
periode 2007-2011, lag aan de basis van dit akkoord. 

Key Performance Indicators 2007 2008 2009 2010 2011 2012

KpI I Aantal publicaties in internationale wetenschappelijke 
tijdschriften

20 19 24 13 24 23

KpI II Aantal voordrachten op internationale wetenschappelijke 
conferenties

45 47 47 40 45 42

KpI III Aantal formele overeenkomsten voor onderzoekssamen-
werking 

niet gemeten 5 3

KpI IV Percentage externe financiering in relatie tot subsidies 
van de Vlaamse overheid 

19% 34% 19% 31% 32% 33%

In 1971 heeft de Zoo een kweek-
programma op poten gezet voor de 
Kongopauw. 

Bron: KMDA
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4. planet - Maatschappelijk Verantwoord ondernemen 

De DOelstellINgeN VAN de stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) zijn dat er een 
veilige, gezonde en aangename werkomgeving wordt gerealiseerd, dat de milieubelasting en het energiever-
bruik tot een minimum wordt beperkt en dat er steeds naar harmonie wordt gezocht tussen de commerciële 
activiteiten en de wetenschappelijke activiteiten met respect voor educatie, natuurbehoud, biodiversiteit en 
welzijn. Jaarlijks wordt er omtrent ons MVO een stand van zaken gerapporteerd aan de stakeholders.

MVO-CHARteR

Zowel Planckendael als de ZOO behaalden in juni het ‘MVO-charter Provincie Antwerpen 2011-2012’. 
Voor de ZOO was dit de negende deelname op rij, terwijl Planckendael reeds aan zijn twaalfde deel-
name zit. Planckendael is deelnemer van het eerste uur. De KMDA engageerde zich met beide parken 
eveneens voor de nieuwe cyclus 2012-2013.

De groene sleUtel

Planckendael behaalde in 2012 de Groene Sleutel. De 
Groene Sleutel is een internationaal keurmerk voor mi-
lieuvriendelijke toeristische bedrijven. Met het behalen 
van deze Groene Sleutel engageert Planckendael zich 
om op een duurzame manier te werk te gaan. 

A. WAterBeHeer

Het verminderen van het waterverbruik in de KMDA 
heeft een directe impact op onze ecologische voetaf-
druk. Minder water verbruiken, betekent ook minder af-
valwater lozen. Waterbeheer is binnen de KMDA steeds 
een belangrijk item geweest en er wordt voortdurend ge- 
zocht naar mogelijkheden tot verbetering op dat vlak.

WAteR IN PlANCKeNDAel

Vermits er geen aansluiting is op de openbare riolering, 
bouwde de KMDA een biologisch waterzuiveringsstation 
in Planckendael. Het gezuiverde afvalwater werd in eer-
ste instantie geloosd in de Barebeek, een rivier die door 
het park stroomt. Sinds 2004 wordt het echter terug in 
circulatie ge bracht binnen het park ter aanvulling van de 
talrijke vijverpartijen.
Als rechtstreeks gevolg moet er minder grondwater opge-
pompt worden om de vijvers op peil te houden. Monitoring 
van de kwaliteit van het afvalwater is uiteraard belangrijk 
voor het behalen van de lozingsnormen uit de milieuver-
gunning, maar is bovendien zeer belangrijk in het kader 
van de gezondheid van onze dieren die het water via de 
vijvers kunnen consumeren. Daarom worden er, naast de 
jaarlijkse afvalwatermeetcampagne, ook maandelijkse sta-
len genomen ter analyse in ons eigen labo.

Waterzuiveringsstation planckendael
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Alle nieuwe projecten krijgen een eigen waterbehandelingsinstallatie, om het gezuiverde water in 
ons circuit te kunnen behouden. Resultaat: minder leidingwater- of grondwaterverbruik en geen 
bijkomend afvalwater.
Ook bij het nieuwe olifantenverblijf wordt de volledige waterhuishouding van de bassins voor 100% 
gezuiverd en opnieuw in circulatie gebracht. Het regenwater van het dak wordt gebufferd en als 
‘reservewater’ toegevoegd om eventuele tekorten aan te vullen. 

Waterinstallatie olifantenverblijf planckendael.
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Bron: KMDA
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WAteR IN ZOO ANtWeRPeN

Omdat de ZOO midden in een stadskern gelegen is, en er een aansluiting op de openbare riool-
waterzuiveringsinstallatie is, is zuivering van eigen afvalwater niet opportuun. Wel worden aparte 
deelstromen van een waterbehandelingsinstallatie voorzien, waardoor het water veel langer in om-
loop kan blijven, wat een belangrijke waterbesparende ingreep vormt. Zo zal de modernisering van 
het zeehondenbassin jaarlijks een vermindering van om en bij de 30.000 m³ afvalwater betekenen.

Onze doelstelling in 2012 was het waterverbruik te beheersen tot 72.000 m³/jaar. In maart werd 
het nieuwe zeehondenbassin in gebruik genomen. De opstart van de installatie liet zich in maart 
wel optekenen in een verhoogd verbruik van het leidingwater. We sluiten het jaar af met een wa-
terverbruik van 75.011 m³. Ten opzichte van 2006 werd ons jaarwaterverbruik bijna gehalveerd.

 

verbruik leidingwater ZOO
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In 2012 werd het vernieuwde zeehondenbassin in gebruik genomen. 

Bron: KMDA
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B. energIeBeHeer 

eVOlutIe eleKtRICIteItsVeRBRuIK BIJ De KMDA

De KMDA NeeMt 100% gROeNe stROOM AF.

Op onderstaande grafiek kan men volgen hoe het verbruik van elektriciteit licht toeneemt ten op-
zichte van de afgelopen jaren. Vooral in PLD is deze stijging opvallend. Dit is een gevolg van de 
werken aan en de opening van het nieuwe olifantenverblijf. Teneinde de prestaties beter te kun-
nen interpreteren, zal het elektriciteitsverbruik in de toekomst opgevolgd worden in verhouding 
tot het geïnstalleerd vermogen. Op die manier zullen we komen we tot een reële prestatie-index. 

 

eVOlutIe AARDgAsVeRBRuIK BIJ De KMDA

Gas wordt algemeen beschouwd als een zuivere primaire energiebron: het is een schone fossiele 
brandstof. In de energiemix kan het een flexibele aanvulling zijn op wind- en zonne-energie. Gas-
centrales zijn bij uitstek geschikt om de pieken en dalen op te vangen die horen bij elektriciteits-
productie door wind en zon. Als hernieuwbare energie belangrijker wordt, blijft ook gas interessant 
als energiebron. De mondiale ondergrondse gasreserve biedt zekerheid voor enkele tientallen jaren. 
De C0²-uitstoot van gas is ook lager dan die van elektriciteit opgewekt uit elektriciteitscentrales. 
Gas is voor de KMDA dan ook de meest aangewezen duurzame energiebron voor het verwarmen 
van gebouwen of voor het opwarmen van sanitair warm water. Het is de doelstelling van de KMDA 
om elektrische verwarmingen en elektrische boilers tot een strikt minimum te beperken en en-
kel elektrisch verwarmen te voorzien als gasaanvoer technisch en budgettair niet haalbaar blijkt. 
De KMDA heeft specifieke verplichtingen met betrekking tot de dierentuinwetgeving en algemeen ten 
aanzien van het behoud van het dierenwelzijn. Dit leidt evenwel tot tegenstrijdigheden met betrek-
king tot wat men gangbaar als energie-efficiënt kan aannemen. Het isoleren van wanden, daken en 
beglazing kan ter discussie worden gesteld indien men vanuit dierentuinwetgeving verplicht wordt om 
in het stookseizoen open stal te geven. Om deze reden zullen wij ons in hoofdzaak richten op doorge-
dreven optimalisatie van de installaties en op continue bewaken van de parameters. Indien zinvol en 
budgettair haalbaar, zullen isolatiewerken en isolerende beglazing overwogen worden. De aanbeveling 
is echter om dit eerder, gelet op het historisch karakter van de gebouwen, projectmatig op te lossen. 
Het gasverbruik is voornamelijk toe te wijzen aan het verwarmen van gebouwen en in mindere mate 
aan het verwarmen van sanitair warm water of horecagebruik. 
Het gasverbruik heeft een weersafhankelijke factor en is in mindere mate gerelateerd aan bezoekersaan-
tallen. Om de invloed van het weer te neutraliseren, wordt het verbruik ook omgerekend met graaddagen. 

 

0 kWh

1.000.000 kWh

2.000.000 kWh

3.000.000 kWh

4.000.000 kWh

5.000.000 kWh

6.000.000 kWh

7.000.000 kWh

2007 2008 2009 2010 2011 2012

zoo

PLD

KMDA

ZOO

PLD

KMDA

Bron: KMDA

2007       2008       2009       2010      2011       2012

7.000.000 kWh

6.000.000 kWh

5.000.000 kWh

4.000.000 kWh

3.000.000 kWh

2.000.000 kWh

1.000.000 kWh

0 kWh



pagina 24 

eVOlutIe AARDgAsVeRBRuIK KMDA:

Ook hier is de stijging van het verbruik in Planckendael een rechtstreeks gevolg van de ingebruik-
name van het nieuwe olifantencomplex.
 
Om ook voor het aardgasverbruik de prestaties beter te kunnen interpreteren, zal er niet enkel een 
omrekening gebeuren met graaddagen, maar zal het verbruik in de toekomst opgevolgd worden in 
verhouding tot een bepaalde waarde (m³ gebouwen bijvoorbeeld). Op die manier zullen we komen 
we tot een reële prestatie-index.
 

0 kWh

2.000.000 kWh

4.000.000 kWh

6.000.000 kWh

8.000.000 kWh

10.000.000 kWh

12.000.000 kWh

14.000.000 kWh

16.000.000 kWh

2007 2008 2009 2010 2011 2012

PLD

zoo

KMDA

ZOO

PLD

KMDA

Bron: KMDA

16.000.000 kWh

14.000.000 kWh

12.000.000 kWh

10.000.000 kWh

8.000.000 kWh

6.000.000 kWh

4.000.000 kWh

2.000.000 kWh

0 kWh

2007         2008         2009         2010         2011         2012



pagina 25 

C. AfVAlBeHeer 

De belangrijkste afvalstromen van de KMDA zijn mest en restafval. 
Doelstelling is om het restafval te doen dalen met 20% tegen het jaar 2020. Dit zal bereikt wor-
den door verschillende acties waaronder het beter scheiden van het rest-, groen- en PMD-afval, de 
inrichting van een containerpark, het opstellen van een communicatieplan met betrekking tot de 
afvalinzameling en het gescheiden afval inzamelen bij de bezoekers van de ZOO. 
Voor de mestafvalstroom bestaan er plannen om deze zelf te recycleren in een biogascentrale of 
deze af te voeren naar zulke centrale.

Mest is de grootste afvalstroom van de KMDA.

Bron: KMDA

15 belangrijkste afvalstromen KMDA 2012
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Restafval

Slib septische putten

Glas

Slib vijvers

Snoeihout, groenafval, GFT
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Afval zandvang

Algemeen Restafval (grof vuil)

Bouw- en sloopafval

Papier en karton

PMD

Puin / onzuiver zand

Frituurolie- en vetten

17%
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4%
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Bron: KMDA
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eDuCAtIe IN lAgeN

De gedateerde borden en wegwijzers hebben in alle stilte plaatsgemaakt voor een uniformere edu-
catieve duiding in een mooie huisstijl die past bij het kwalitatief hoogstaande en wetenschappelijk 
getinte profiel van ZOO Antwerpen of het avontuurlijke profiel van Planckendael. Bij elke diersoort 
is standaardinformatie voorzien, daar waar wenselijk aangevuld met CRC-info of andere weetjes of 
actua. Enkel op plaatsen die zich er natuurlijk toe lenen, zoals in Vriesland in de ZOO of bij onze 
ambassadeurssoorten, bieden we de echte info-jagers de mogelijkheid enkele laagjes dieper te 
graven en proberen we op een speelse en aantrekkelijke manier de onderlinge samenhang tussen 
mens, dier en de biotoop die ze delen te verduidelijken. Op die manier verleiden we de jeugd van 
vandaag en verhogen we zo de capaciteit aan natuurbeschermers van morgen. Ook ons begeleid 
programma voor scholen bespeelt deze snaar.

5. people - Capacity Building

eeRste KAMeROeNse DOCtOR IN De WeteNsCHAPPeN

Eén van de strategische doelstellingen van het CRC ter invulling van conservatiemissie van de 
KMDA is de opleiding van Afrikaanse en Braziliaanse studenten tot volwaardige conservatieweten-
schappers. Op maandag 26 november 2012 bereikten we in de Darwinzaal van ZOO Antwerpen 
een mijlpaal in de geschiedenis van de KMDA: voor de allereerste keer verdedigde één van onze 
Kameroense studenten zijn proefschrift in het openbaar. Jacob Willie deed vijf jaar onderzoek in 
ons Projet Grands Singes (PGS) en schreef zijn doctoraat over hoe laaglandgorilla’s gebruikmaken 
van de planten in hun leefgebied, en hoe we die inzichten kunnen gebruiken om mensapen én het 
woud beter te beschermen. Het jaarlijkse wetenschappelijk CRC-symposium dat voorafging aan de 
verdediging stond volledig in het teken van veldonderzoek naar bonobo’s, chimpansees, gorilla’s 
en orang-oetans in de natuur.

educatie in Vriesland in de Zoo.
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IMPleMeNtAtIe ZIMs: INteRNAtIONAle WeRKINg

Moderne dierentuinen zoals London, Antwerpen, Planckendael en vele andere binnen EAZA maken 
gebruik van computerprogramma’s zoals ZIMS, wat staat voor Zoological Information Management 
System, waarin ze alle informatie over hun dieren ingeven. De curatoren en andere coördinatoren 
van stamboeken die de KMDA beheert, maken voor hun analyses en adviezen rond kweekprogram-
ma’s gebruik van de info die werd ingevoerd door hun collega’s elders. Op basis van de stand van 
zaken van elk kweekprogramma geeft de coördinator aanbevelingen over welke uitwisselingen van 
dieren noodzakelijk zijn in het komende jaar, maar ook welke dieren al dan niet dringend moeten 
kweken of juist niet langer mogen kweken. Voor deze laatste categorie beginnen dan andere zaken 
te spelen, zoals het toepassen van anticonceptie of het reorganiseren van dieren in groepen van 
hetzelfde geslacht. In 2012 werd het allernieuwste programma ZIMS officieel gelanceerd na een 
proefperiode waarin de KMDA één van de eerste gebruikers was. Het promoten van de uitwisseling 
van informatie die essentieel is voor het welzijn van de dieren in alle Europese dierentuinen, is 
alweer een manier waarop de KMDA zich in 2012 heeft ingezet voor het bouwen aan de collectieve 
capaciteit.

DIeReNARts KMDA geeFt CuRsus AAN euROPese AMBteNAReN

Eén van de hoogtepunten in onze internationale diergeneeskundige betrekkingen was de organisa-
tie van de EU-cursus ‘Animal Health of Exotic Zoo Animals 11-14 september 2012’ in Antwerpen. 
Deze cursus is een initiatief van de EU-commissie om training te organiseren in de wettelijke 
bepalingen omtrent mensen- en dierenvoeding, dierengezondheid en -welzijn, en plantengezond-
heid. Eén van de trainingsprogramma’s gaat over dierentuindieren en hier is het doel om de EU-
wetgeving over de status van bepaalde ziekten en hun preventie aan de officiële diergeneeskundige 
autoriteiten te verklaren. Ook dit is een vorm van capacity building die de werking in de dierentuin-
wereld en in het bijzonder het welzijn van de exotische dieren ten goede komt. 

Dierenarts francis geeft les aan europese ambtenaren.
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6. people - Hr binnen de KMDA

De MeDeWeRKeRs VAN De KMDA IN eeN PAAR CIJFeRs:

Een belangrijk onderdeel van het Strategisch Plan 2020 is de kwaliteit van de medewerkers in 
de organisatie. Gezien de aard van de activiteiten zijn nagenoeg alle medewerkers zichtbaar voor 
de bezoekers en daarom is het belangrijk dat zij zich echte ambassadeurs van de KMDA voelen 
en daar ook naar handelen. Medewerkers moeten zich hiervoor goed in hun vel voelen en daarom 
heeft de organisatie zich geëngageerd om een vernieuwd HR-beleid te ontwikkelen en in te voeren, 
dat zowel het bedrijf als de medewerkers moet ondersteunen om de vooropgestelde doelstellingen te 
realiseren. In het verleden heeft het HR-beleid zich te veel geconcentreerd op louter personeels- en 
loonadministratie en kwamen de andere elementen van een doeltreffend beleid onvoldoende aan bod.

Eind 2011 werd een personeelstevredenheidsonderzoek gehouden om na te gaan wat er werkelijk 
leeft op de werkvloer. Met een participatiegraad van 75% heeft de organisatie een zeer represen-
tatief beeld gekregen van de mening van de medewerkers. 

2010 2011 2012

aantal vaste medewerkers 355 365 360

FTE (incl. tijdelijken en uzk) 370,3 388,9 389,7

gemiddelde leeftijd 43 42 43

gemiddelde anciënniteit 14 13 13

% vrouwen 45% 45% 45%

% hogere opleiding 38% 36% 35%

Verzorgers van de zeezoogdieren.

Vogelverzorgers.

Verzorgers van de 
nacht-en roofdieren.

Bron: KMDA
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DOelgROeP

Het HR-beleid richt zich tot alle medewerkers van de organisatie. Hierbij moet worden opgemerkt 
dat de KMDA een bedrijf is met een heel diverse populatie. Omdat er aan wetenschappelijk on-
derzoek wordt gedaan en men sterk inzet op een commercieel beleid, beschikt de organisatie over 
heel wat hooggeschoolde medewerkers (circa 40%).

Op gebied van genderaspecten is er binnen de KMDA geen probleem. Ongeveer 56% van de me-
dewerkers zijn mannen en 44% zijn vrouwen. Dit reflecteert zich op alle niveaus binnen de orga-
nisatie en wordt het best geïllustreerd door het feit dat 33% van het directiecomité vrouwen zijn.

Qua leeftijdsstructuur is er ook een gelijkmatige verdeling over de verschillende leeftijdscategorieën:

FuNCtIeBesCHRIJVINgeN

Een probleemgebied binnen HR is het ontbreken van een duidelijke beschrijving van de rollen en 
verantwoordelijkheden van elke medewerker. Dit heeft tot gevolg dat er op een aantal vlakken nog 
steeds onduidelijkheid is over wie voor wat verantwoordelijk is.

In 2011 werd al werk gemaakt van een formeel organigram, waarop iedere vaste medewerker 
zichzelf kan terugvinden. Dit is aan alle personeelsleden gecommuniceerd en wordt sindsdien 
maandelijks up-to-date gehouden. 
Het is echter duidelijk dat er een grote nood is aan formele beschrijvingen van ieders taken en 
verantwoordelijkheden. Daarom is het implementeren van een functieclassificatiesysteem met dui-
delijke functiebeschrijvingen van cruciaal belang. 
Eind 2012 werden de functiebeschrijvingen van de niet-leidinggevende bedienden gefinaliseerd. 
Samen met de vakbonden is er een paritaire werkgroep opgericht om dit proces te begeleiden en 
te bewaken. We hebben gekozen voor het Universeel Systeem Berenschot als leidraad om de func-
ties te beschrijven en achteraf te wegen. De medewerkers van de HR-afdeling werden opgeleid en 
schrijven de functiebeschrijvingen op basis van interviews met de betrokken bedienden. De plan-
ning voorziet dat in 2013 de functiebeschrijvingen voor alle andere medewerkers zullen worden 
aangepakt.
Met de vakbonden is overeengekomen om eerst de functiebeschrijvingen af te werken en pas 
daarna van start te gaan met het ontwikkelen van een beleid rond competentiemanagement.

leeftijd -25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 55 +

aantal 4% 20% 30% 34% 12%
Bron: KMDA
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Ook wordt er op regelmatige tijdstippen een Nieuwsflash verspreid met focus op een specifiek on-
derwerp, bijvoorbeeld het personeelstevredenheidsonderzoek. Via cartoons op de prikborden wordt 
er op een luchtige manier aandacht gevraagd voor een bepaald thema, zoals roken op de werkvloer.
De CEO heeft ook het initiatief genomen om elke veertien dagen met een groep medewerkers van 
een bepaalde afdeling samen te zitten in een zogenaamde luistersessie. Hierin krijgen de deelne-
mers toelichting over bepaalde onderwerpen en kunnen zij hun vragen of bezorgdheden delen met 
de directie. Op deze manier zal de CEO gedurende een jaar minstens eenmaal alle medewerkers 
gesproken hebben.

COMMuNICAtIe

Sinds 2012 beschikt de organisatie over een intranet dat toegankelijk is voor alle medewerkers. Er 
zijn op een aantal plaatsen op de werkvloer infokiosken geplaatst, waar medewerkers die niet over 
een pc beschikken, het intranet kunnen raadplegen. Daarnaast is er het maandelijks personeels-
blad Het Wandelend Blad met informatie waarin de medewerker centraal wordt gesteld.

luistersessie
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DOelstellINgeN

Door het invoeren van de hierboven vermelde HR-processen zal er voor de medewerkers meer trans-
parantie en duidelijkheid zijn over ieders rollen en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. 
Via het vernieuwde HR-beleid wil de KMDA haar medewerkers beter en nauwer betrekken bij het 
realiseren van de doelstellingen van het bedrijf, zodat zij allemaal ambassadeurs worden en actief 
bijdragen aan het belevingsverhaal voor de bezoekers.
Voor de functieclassificatie dienen de goedgekeurde functiebeschrijvingen als een eerste meet-
punt. Als daarna deze functiebeschrijvingen gewogen zijn en ingedeeld in een nieuw systeem van 
functieklassen, dat goedgekeurd is door alle partijen, hebben wij een volgend meetpunt.
In de verdere planning is voorzien dat er eind 2013 een nieuw personeelstevredenheidsonderzoek 
wordt georganiseerd, zodat er duidelijk kan worden gemeten of er een gunstige evolutie is voor de 
medewerkers.

De KMDA als aantrekkelijke werkgever wordt vertaald in de volgende KpI’s:

Het percentage ongewenst verloop blijft erg laag bij de KMDA, en het aantal spontane sollicitaties 
kent een stijgende trend, wat de KMDA bevestigt als aantrekkelijke werkgever.

Een stijgend aantal vacatures wordt intern opgevuld. Dit weerspiegelt de doelstelling van de KMDA 
om de medewerkers intern voldoende ontplooiings- en ontwikkelingsmogelijkheden te geven.

PReVeNtIeBeleID

De KMDA is ervan overtuigd dat de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn van alle medewer-
kers en bezoekers prioritair is bij het uitbaten van dierenparken. Dagelijks zetten we in op opleiding 
van medewerkers, het voorlichten van medewerkers over de risico’s verbonden aan hun taak en 
de preventieve maatregelen die daaraan verbonden zijn. De KMDA beschikt over een interne pre-
ventiedienst, die ondersteund wordt door een erkende externe preventiedienst voor de medische 
opvolging van onze medewerkers en de psychosociale begeleiding. 

De afdeling Operaties kende de belangrijkste stijging van ongevallen in 2012. Zij kampen met een 
verdubbeling van het aantal arbeidsongevallen. In 2013 wordt hier specifieke actie op genomen. 

Bij de meting van de ernstgraad zien we een dalende trend wat wil zeggen dat het aantal dagen werk-
verlet per ongeval vermindert.

KPI’s HR 2010 2011 2012

% ongewenst verloop 2,2% 2,1% 4,2%

aantal spontane sollicitaties 381 454 514

vacatures intern opgevuld 4 4 13

2010 2011 2012

ernstgraad arbeidsongevallen 0,51 0,70 0,67

aantal arbeidsongevallen 20 22 30

Bron: KMDA

Bron: KMDA
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In 1843 startte de wetenschappelijke vereniging KMDA als een burgerlijke vennootschap en werd later 
een nv. In 1985 werden alle operaties overgenomen door de KMDA vzw en het patrimonium werd aan 
deze vzw ter beschikking gesteld met een erfpachtcontract. Ook al het personeel en de dieren gingen 
over naar de vzw.

raad van bestuur KMDA vzw
Rudy Broeckaert  Voorzitter
Inge Schoups  Ondervoorzitter    
Willem Desmet  Bestuurder-Penningmeester 
Prof. Dr. Bruno Gryseels  Bestuurder
Prof. Dr. Herwig Leirs  Bestuurder
Eric Stroobants   Bestuurder
Nathalie Vermeersch  Bestuurder    

Afgevaardigd vertegenwoordiger van de Vlaamse regering
Mark Andries 

De leden van de Raad van bestuur voeren hun mandaat onbezoldigd uit. Zij hebben geen van allen 
een operationele verantwoordelijkheid binnen de KMDA.

Commissaris revisor
Grant Thornton Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Paul De Weerdt

effectieve leden KMDA vzw
Prof. Dr. P. Aerts, E. Aldeweireldt, Em. Prof. Dr. R. Baetens, R. Broeckaert, A. Coox, F.J. Daman, 
M. De Borgher, M. De Groeve, Dr. W. De Meurichy, Burggraaf R. della Faille, W. Desmet, Prof. Dr. 
B. Gryseels, D. Herpoelaert, Prof. Em. Dr. M. Huybrechts, F. Hye, Prof. Dr. H. Leirs, Prof. Dr. Ir. 
J. Maton, D. Michiels, L. Reydams, J. Ringoot, U. Rynders, I. Schoups, Em. Prof. Dr. C. Sluyts, 
E. Stroobants, R. Van Bocxstaele, P. Van den Sande, R. Van Eysendeyk, C. Van Ginneken, P. Van 
Remoortere, G. Van Strydonck , M. Verbruggen, Em. Prof. Dr. R. Baron Verheyen, N. Vermeersch, 
T. Walschap

Directiecomité

7. organisatie

Sabine Deconinck 
(Food & Beverage),
Linda Van Elsacker 
(R&D),
René Hoeckx
(Projecten),
Dries Herpoelaert CEO,
Guy Claes
(Operaties),
Wim Van den Berghe 
(Supply Chain),
Anja Stas
(Sales, Marketing and 
Communication),
Johan Poplemon
(HR),
Paul Corluy
(Finance & ICT) 
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stuuRgROeP MAAtsCHAPPelIJK VeRANtWOORD ONDeRNeMeN

Er is een stuurgroep Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) opgericht om betrokken-
heid te creëren bij alle departementen en om ervoor te zorgen dat MVO structureel onderdeel is 
van de bedrijfsdoelstellingen en -werking. 

Het team bestaat uit medewerkers van de KMDA en externe specialisten en consulenten ter ondersteu-
ning en advisering van de stuurgroep.
Projectsponsor: Guy Claes
Projectleider: Ingrid Degheldere - Milieucoördinator
Externe specialisten & Consulenten: Gilbert Degroote - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, 
ifv wetgeving en milieuvergunningen, Jos De Meer - AWW, ifv waterbeheer, Marc Van den Bossche 
- ifv energiebeheer, Louis Verbruggen - zaakvoerder LV Consult, Tim Wilrycx - Eandis, Guy Van der 
Velde/Filip Decrick - VMM, Chris Jacobson - Argus, Prof. Ir. Rik Van de Werf
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8. financieel jaarverslag

De hoofddoelstelling van de KMDA is niet om winst te maken. De KMDA wil wel voldoende cashflow 
genereren om de nodige investeringen te realiseren en toch financieel onafhankelijk te blijven. 

De essentiële missie opgedragen aan de KMDA, met name bijdragen tot het behoud van de biodi-
versiteit, streeft een doel na dat ten goede komt aan de gehele samenleving. Om deze essentiële 
missie te bereiken, is de KMDA door de vlaamse regering belast met de volgende specifieke mis-
sies, opdrachten en engagementen:

•	 Monumentenzorg;
•	 Wetenschappelijk onderzoek;
•	 Educatie;
•	 Cultuur;
•	 Sociaal en toerisme; 
•	 Natuurbehoud.

De activiteiten die de KMDA in het kader van deze missies, opdrachten 
en engagementen ontplooit, betreffen activiteiten van algemeen belang 
zonder commercieel oogmerk. Het zijn activiteiten die zijn gericht op de 
vervulling van de essentiële opdracht van de KMDA om bij te dragen tot 
het behoud van de biologische diversiteit.
De KMDA verschilt daarin wezenlijk van commerciële dierentuinen en 
attractieparken. Die zijn niet belast met specifieke missies van algemeen 
belang en kunnen hun uitgesproken commerciële belangen nastreven. 
Binnen dit kader, streeft de KMDA er toch naar om attractief genoeg te 
zijn teneinde een maximaal aantal bezoekers aan te trekken om zo de 
kosten te kunnen dekken en een positieve cashflow te genereren.
Mede door de verhuizing van Kai-Mook naar Planckendael, is er een stij-
ging geweest van het aantal bezoekers in Planckendael en een daling in 
de ZOO van Antwerpen. 
Ondanks een daling van het aantal bezoekers, is er toch een lichte stij-
ging van de bedrijfsopbrengsten. Dit is te danken aan een lichte stijging 
van de toegangsprijs en een toename van het aantal verkochte abon-
nementen. 
De abonnementen kennen al verschillende jaren een stijging. Ook de 
volgende jaren zal zwaar ingezet worden op de abonnementenverkoop. 
In vergelijking met andere parken, krijgen onze abonnees echt wel waar 
voor hun geld. Zij hebben toegang tot twee parken, waar de abonnees van 
andere attracties voor dezelfde prijs maar toegang hebben tot één park.

2010 2011 2012

aantal bezoekers 1.708.000 1.743.000 1.624.000

bezoekers ZOO 956.000 999.000 825.000

bezoekers Planckendael 752.000 744.000 799.000

aantal abonnementen 53.321 53.618 55.653

omzet incl abonnementen in mio € 33,2 34,8 34,7

netto resultaat in mio € 4,1 2,7 1,6

personeelskosten in % omzet 55% 55% 60%

cash flow in mio € 9,0 7,4 7,3

investeringen in mio € 6,2 15,9 18,0

financiële schulden in mio € 1,5 1,0 0,5
Bron: KMDA
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De personeelskosten lopen op tot zestig procent van onze omzet. Veel hoger dan sommige andere 
dierenparken. Dit is voor een groot deel te verklaren door de specifieke missies en opdrachten die 
zijn opgelegd aan de KMDA. Anderzijds moet de KMDA er toch voor opletten dat niet-marktcon-
forme personeelskosten de financiële onafhankelijkheid van de KMDA niet in het gevaar brengen. 
Hier zal, in paritair overleg, in 2013 aan gewerkt worden. 

De forse stijging van de liquide middelen is een zeer tijdelijk gegeven. In 2012 ontving de KMDA 
reeds een deel van de subsidies bestemd voor de Koningin Elisabethzaal. Deze gelden werden 
geparkeerd op termijnrekeningen en verklaren daarmee ook de forse stijging van de financiële op-
brengsten. Vanaf 2013 zullen deze gelden besteed worden aan de sloop en de wederopbouw van 
de  Koningin Elisabethzaal en dus geleidelijk omgezet worden in vaste activa.

Het resultaat van de KMDA vzw is positief, maar dit is in grote mate te danken aan de subsidies die 
de KMDA ontvangt van de overheid. In 2012 zijn er voor 8,6 mio € aan subsidies in resultaat ge-
nomen. Deze subsidies ontvangt de KMDA om haar specifieke opdrachten en missies uit te voeren.

In 2012 heeft de KMDA voor 18 mio geïnvesteerd. De belangrijkste investeringen gerealiseerd in 
2012 zijn het nieuwe olifantenverblijf in Planckendael, het nieuwe zeehondenbassin in de zoo in 
Antwerpen en de opstart van ZAP III in Planckendael. 

De balans op 31 december 2012 ziet er als volgt uit:

31 dec 12 31 dec 11

activa in K€

materiële vaste activa 41.601 34.133

financiële vaste activa 1.396 1.394

voorraden 361 366

handelsvorderingen 972 1.473

overige vorderingen 10.222 4.346

geldbeleggingen en liquide middelen 40.842 22.703

overlopende rekeningen 1.011 461

totaal activa 96.405 64.876

31 dec 12 31 dec 11

passiva in K€

fondsen 1.323 1.323

overgedragen resultaat 30.005 28.425

kapitaalsubsidies 51.287 21.160

voorzieningen 4.155 3.763

financiële schulden 500 1.000

handelsschulden 3.340 3.731

schulden mbt bezoldigingen belastingen en sociale lasten 2.041 1.918

diverse schulden 8 526

overlopende rekeningen 3.746 3.030

totaal activa 96.405 64.876
Bron: KMDA
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De resultatenrekening over 2012 ziet er als volgt uit:

jr 2012 jr 2011

bedrijfsopbrengsten

omzet 27.012 27.413

lidgelden 7.552 7.110

schenkingen 140 275

legaten 1.179 1.336

subsidies 8.674 6.475

andere bedrijfsopbrengsten 2.511 2.276

47.067 44.885

jr 2012 jr 2011

bedrijfskosten

handelsgoederen, grond- en hulpstoffen -3.058 -3.167

diensten en diverse goederen -10.516 -10.546

bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen -21.051 -20.157

afschrijvingen en waardeverminderingen -10.487 -8.216

waardeverminderingen op voorraden en handelsvorderingen -28

voorzieningen voor risico’s en kosten -392 496

andere bedrijfskosten -897 -410

-46.429 -42.000

bedrijfsresultaat 638 2.885

financieel resultaat 920 -182

uitzonderlijk resultaat 22

resultaat van het boekjaar 1.580 2.703

investeringen in K€ jr 2012

olifanten PLD 6.412

zeehonden ZOO 2.323

ZAP III PLD 1.276

Leeuwenperk ZOO 675

Azië bis PLD 542

Monniksgieren PLD 463

overige 2020 projecten 2.275

KEZ 1.645

structuur en instandhoudingsinvesteringen 2.342

totaal investeringen 17.952
Bron: KMDA

Bron: KMDA

Bron: KMDA
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9. Interactie met stakeholders

De KMDA overlegt met en betrekt diverse groepen belanghebbenden. Het betreft zowel interne als ex-
terne stakeholders waarmee op regelmatige basis gecommuniceerd wordt, op verschillende manieren, 
zowel formeel als informeel.

stAKeHOlDeRs

BeZOeKeRs, BeDRIJVeN, ABONNees, sCHOleN, gROePeN eN sPONsORs

Dit zijn de klanten van de KMDA. Zij brengen de financiële middelen binnen die de KMDA ver-
volgens kan aanwenden voor het welzijn van de dieren en de natuur. De KMDA communiceert 
via internet: haar website en sociale media. In elk park staan infoborden en regelmatig worden 
tevredenheidsbevragingen gehouden. Andere invullingen van de communicatie zijn: klachtenbe-
handeling, dieren en groenbeleving, shopbeleving, veiligheidsgevoel, ontvangst en horecawerking, 
peterschappen, bedrijfsevents.
 
De abonnees ontvangen dan nog vijf keer per jaar het ZOOmagazine.

WeRKNeMeRs (eN VAKBONDeN, uItZeNDKRACHteN, stuDeNteN, gIDseN)

De KMDA onderhoudt een actieve dialoog met de medewerkers via de interne communicatiemid-
delen (Het Wandelend Blad en intranet), luistersessies, personeelsbijeenkomsten, personeelsver-
eniging ‘t Bondje en opleidingsdagen. Verder is er de vertegenwoordiging van de medewerkers in 
de ondernemingsraad en het CPBW. 

leDeN eN RAAD VAN BestuuR

Maandelijks zijn er bestuursvergaderingen en jaarlijks is er de algemene vergadering van de 
leden. Onderhavig jaarverslag wordt opgestuurd aan alle leden en bestuurders. Op regelmatige 
basis vindt er ook informeel overleg plaats.

WerKneMers

VAKBonDen

UItZenDKrACHten stUDenten

gIDsen

leDen

BeZoeKers

BeDrIjVen

ABonnees sCHolen

leVerAnCIers

MeDIA

oVerHeID

BUren

sponsors sAMenWer-
KIngen

(eAZA…)

CollegA-
DIerentUInen

ngo’s

AllIAntIes

ConCUrrentIe

rAAD VAn BestUUr groepen

BeroepsVerenI-
gIngen

De MAAtsCHAppIj

Bron: KMDA
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eAZA 

De KMDA is een stichtend lid van EAZA en heeft samenwerkingsverbanden op verschillende gebie-
den met andere dierentuinen. EAZA of de European Association of Zoos & Aquaria is een vereniging 
van 345, in hoofdzaak Europese, dierentuinen die effectieve en efficiënte samenwerking tussen 
dierentuinen en aquaria wil faciliteren om de algehele kwaliteit inzake dierenwelzijn, educatie, on-
derzoek, en in ultimo de conservatie van de globale biodiversiteit verder te professionaliseren. EAZA 
zet daarbij vooral in op het promoten en stimuleren, maar vooral ook coördineren van alle collec- 
tief geleverde inspanningen. Bovendien streeft de organisatie ook expliciet naar een verbetering 
van de relaties met andere relevante organisaties en betrokken overheden zoals de EU. 

Deze doelstellingen delen heel wat componenten met de visie, missie en strategische doelstellin-
gen van de KMDA (Strategisch Plan 2020). Dit mag ons niet verbazen. Enerzijds was de KMDA in 
1988 medeoprichter van EAZA (toen nog ECAZA genoemd) en de toenmalige CEO was de eerste 
voorzitter van deze vooruitstrevende organisatie. Anderzijds wil de KMDA ook voor de toekomst 
toonaangevend en leidend blijven op internationaal niveau voor verschillende van haar ondertussen 
opgebouwde expertises. 

Een vereniging als EAZA is maar zo sterk als haar leden en heeft trekkers zoals de KMDA nodig, 
wil ze slagen in haar doelstellingen. De KMDA draagt haar steentje bij om samen met andere 
vooraanstaande dierentuinen de missie van EAZA te realiseren. Zo neemt ze binnen belangrijke 
comités zoals het Executive committee en EAZA Council strategisch leidinggevende posities in. Op 
het niveau van de specifieke kweekprogramma’s (EEP: European Endangered species Programme/
ESB: European Studbook) levert de KMDA de Europese coördinator aan. Ook inzake inspanningen 
voor natuurbehoud is de KMDA een rolmodel. 

Op het gebied van onderzoek werkt KMDA samen met verschillende universiteiten. Rond erfgoed 
werkt de KMDA samen met musea en archieven.
Met deze en andere stakeholders hanteert de KMDA verschillende instrumenten om de interactie 
met hen aan te gaan. De ontwikkeling van internet en sociale media leidt tot steeds meer transpa-
rantie en interactie. In de volgende grafiek ziet u de snelle toename van het aantal Facebook-fans 
over het afgelopen jaar.
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BIJlAge 1 Bijkomende gRI vereisten

1.1 loCAtIe VAn Het HoofDKAntoor VAn De orgAnIsAtIe 

Maatschappelijke Zetel
KMDA – Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen vzw
Koningin Astridplein 26
2018 Antwerpen

1.2 VerslAgperIoDe WAArop De VerstreKte InforMAtIe BetreKKIng Heeft

Het KMDA GRI verslag 2012 handelt over een verslaggevingsperiode van het jaar 2012. Het 
betreft een periode van 12 maanden.

Het is de keuze van de KMDA om de verslaggevingsperiode van het GRI duurzaamheidsverslag te 
laten samenvallen met het kalenderjaar.

1.3 DAtUM VAn Het Meest reCente VerslAg 

Het meest recente verslag gaat over 2011 en is gefinaliseerd in december 2012.  Het gekozen 
rapporteringsniveau GRI is voor dit KMDA GRI verslag 2011 vastgelegd op het niveau C. Het 
betreft een zelfverklaring (“self declared”) binnen de GRI systematiek. 

1.4 VerslAggeVIngsCyClUs 

De verslaggevingscyclus wordt vastgelegd op een jaarlijkse frequentie en rapporterend over een 
kalenderjaar.  

1.5 ContACtpUnt Voor VrAgen oVer Het VerslAg of De InHoUD erVAn

Paul Corluy – Financieel & ICt Directeur KMDA
KMDA – Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen
Koningin Astridplein 26
2018   Antwerpen
paul.corluy@kmda.org 
+32 3 202 45 70

1.6 proCes Voor Het BepAlen VAn De InHoUD VAn Het VerslAg

Voor het bepalen van alle betrokken belanghebbenden (stakeholders) maakt de KMDA organisatie 
gebruik van een gecombineerde stakeholderanalyse gebaseerd op enerzijds de IQNet SR-10 sys-
tematiek en anderzijds de AA1000SES (Stakeholder Engagement Standard) systematiek. Deze 
specifieke systematiek behoort tot de AccountAbility serie ( www.accountibility.org ).

De toepassing van deze systematiek is verder ingebed in onze totaalvisie omtrent MVO en directie-
overleg en maakt verder onderdeel uit van de werking van de KMDA MVO-stuurgroep. Het is tevens 
binnen deze operationele MVO-stuurgroep dat binnen dit proces de relevantiebepaling geschiedt 
m.b.t. onderwerpen en prioritering. 

Deze duurzaamheidsverslaggeving vindt verder borging via goedkeuringsbeslissing van het Direc-
tiecomité en de Raad van Bestuur.
 
Bedrijfsinformatie die deel uitmaakt van een contractvorm sluiten wij - uit respect voor de belan-
gen van de tegenpartij - per definitie uit in relatie tot deze duurzaamheidsverslaggeving. 

Bijlagen
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1.7 AfBAKenIng VAn Het VerslAg 

Volgende departementen maken deel uit van onze KMDA structuur en bakenen het duurzaam-
heidsverslag af:

1.8 VerMelD eVentUele speCIfIeKe BeperKIngen Voor De reIKWIjDte 
of AfBAKenIng VAn Het VerslAg

In dit grI rapport doen wij verslaggeving over volgende entiteiten binnen onze organisatie:

•	 ZOO Antwerpen
•	 Planckendael
•	 De Zegge
•	 O&O: CRC

omwille van sloop en heropbouw sluiten wij in deze verslaggevingsperiode volgende entiteit uit:

•	 Koningin Elisabethzaal - Antwerpen

In de mate van het mogelijke stelt de KMDA organisatie informatie ter beschikking.  Echter op 
basis van vertrouwelijkheid en respect voor privacy sluit de KMDA organisatie alle informatie uit 
die, in de breedste zin, deel uitmaakt van een contract. 

1.9 BAsIs Voor VerslAggeVIng oVer sAMenWerKIngsVerBAnDen, 
DoCHteronDerneMIngen In geDeeltelIjK eIgenDoM, geHUUrDe fACIlIteIten, 
UItBesteDe ACtIVIteIten of AnDere entIteIten

Zie jaarrekening p. 39
Vermits het Serpentarium geen deel uitmaakt van KMDA vzw, wordt hier niet over gerapporteerd.

1.10 UItleg oVer De geVolgen VAn eVentUele HerforMUlerIngen VAn eerDer 
VerstreKte InforMAtIe

Niet van toepassing.

operAtIes
o & o

projeCten

H.r.

CoMMer- 
CIeel fInAnCIeel

ICt

f & B

pUrCHAse

sUpply
CHAIn

KMDA
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1.11 sIgnIfICAnte VerAnDerIngen ten opZICHte VAn VorIge VerslAgperIoDes

In dit verslag wordt het grI verslag gebundeld met het jaarverslag, in tegenstelling tot 2011, waar dit 
twee aparte verslagen waren.

1.12 MVo BegInselVerKlArIng 

De KMDA wil op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde manier toonaangevend zijn in 
de sector van dierentuinbeheer en natuurbeleving en een internationaal leidende rol spelen op het 
vlak van dierverzorging, dierhuisvesting, publiekswerking rond dieren, informatieverstrekking en 
educatie over dieren en hun biotopen.  
Klantenbenadering en tevredenheid onder de bezoekers en leden alsook de continuïteit van onze 
dienstverlening is de belangrijkste drijfveer. De KMDA doet dit door een actief, wetenschappe-
lijk onderbouwd beheer van dierencollecties binnen en buiten haar muren en dit in combinatie 
met een hoogstaande, belevingsgerichte klantenbenadering. Integratie van haar wetenschappelijke 
werking met de industriële en academische wereld krijgt bijzondere aandacht.
In haar strategische basiskeuzes staan bijgevolg voor de KMDA een excellent bedrijfsresultaat sa-
men met respect voor mens, leefmilieu en maatschappij centraal.

om de gestelde doelen te bereiken is een KMDA MVo-managementmodel opgezet en ingevoerd dat er 
moet voor zorgen dat:
•	 de producten en diensten die de organisatie levert aan de verwachting van de klanten - in de 

breedste zin - voldoen
•	 de activiteiten voldoen aan de wet- en regelgeving
•	 de producten, diensten en de organisatie onderhevig zijn aan een continu proces van proac-

tief beleid, beheersing en registratie, controle en verbetering
•	 MVO structureel onderdeel is van de bedrijfsdoelstellingen en -werking
•	 er een veilige, gezonde en aangename werkomgeving wordt gerealiseerd
•	 de milieubelasting en het energieverbruik tot een minimum wordt beperkt 
•	 er steeds naar harmonie wordt gezocht tussen de commerciële activiteiten en de weten-

schappelijke activiteiten met respect voor educatie, natuurbehoud, biodiversiteit en welzijn
•	 schade en verliezen vermeden worden
•	 alle medewerkers weten wat hun verantwoordelijkheden zijn en hier ook naar handelen
•	 de directie zich ervan overtuigt en zorg draagt dat het MVO-managementmodel operationeel 

blijft
•	 er jaarlijks omtrent haar MVO stand van zaken wordt gerapporteerd naar de stakeholders 

De directie onderkent dat het personeel de belangrijkste factor is voor het bereiken van de gestelde 
doelen. Het beleid is er daarom op gericht dat alle functies binnen de organisatie worden bezet 
door ervaren en vakbekwame medewerkers. Door beleidsvorming, vastgestelde procedures, voor-
lichting, sensibilisatie, training en opleiding wordt gezorgd dat de kennis en motivatie van het per-
soneel op een hoog peil blijven gehandhaafd. Daarnaast worden in het kader van ons MVO-project 
voldoende middelen ter beschikking gesteld voor de aanschaf en ontwikkeling van apparatuur, 
hulpmiddelen, voorzieningen en andere benodigdheden.
Van alle medewerkers van de KMDA wordt verwacht dat zij het beleid begrijpen, aanvaarden, on-
dersteunen en naleven en daarbij blijk geven van hun betrokkenheid en respect bij de organisatie 
van: klantentevredenheid, kwaliteit en beveiliging van onze dienstverlening, veiligheid en welzijn, 
zorg voor het milieu en onze positie in de maatschappij.
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1.13 AfZetMArKten 

De afgelopen jaren heeft de KMDA een zeer succesvol parcours afgelegd. Het bedrijf is dan ook vrij 
van schuld en investeert enkel met geld dat het ter beschikking heeft. 
Maar deze positie is niet verworven. De KMDA werkt namelijk in een omgeving die ieder jaar con-
currentiëler wordt. Met name in het marktsegment van de vrijetijdsbesteding, van de “leisure”. 
Onze concurrenten zijn dus niet alleen andere dierenparken à la Pairi Daiza of Olmense Zoo. We 
moeten ook opboksen tegen de pretparken, de muziekfestivals en tegen alle vormen van city mar-
keting zoals bijvoorbeeld de zomer van Antwerpen of Theater aan Zee waar mensen gratis of tegen 
een spotprijs naartoe kunnen. En daarmee houdt het niet op: goedkope vliegvakanties, citytrips, 
wellnessweekends of gastronomie zijn evenzeer concurrentie voor de KMDA. 
En het gaat daarbij niet enkel om geld. De beschikbare tijd van gezinnen is een even schaars goed 
geworden. De speler met de grootste relevantie krijgt binnen het beperkte tijdsbudget van mensen 
en gezinnen de voorkeur.
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BIJlAge 2 gRI VeRslAgPARAMeteRs

                   pagina
stRAtegIe eN ANAlyse
1.1 Een verklaring van de hoogste beslissingsbevoegde van de organisatie  4  
 
ORgANIsAtIe PROFIel
2.1 Naam van de organisatie        39
2.2 Voornaamste merken, producten en/of diensten.     5 e.v 
2.3 Operationele structuur van de organisatie       32 e.v.                                                  
2.4 Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie     39 
2.5 Het aantal landen waar de organisatie actief is     18 
2.6 Eigendomsstructuur en rechtsvorm      32 
2.7 Afzetmarkten         42 
2.8 Omvang van de verslaggevende organisatie     28, 34  
2.9 Significante veranderingen tijdens de verslagperiode    5 e.v.  
2.10 Onderscheidingen die tijdens de verslagperiode werden toegekend   20 

VeRslAgPARAMeteRs
3.1 Verslagperiode         39 
3.2 Datum van het meest recente verslag      39 
3.3  Verslaggevingscyclus        39 
3.4 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan   39 
3.5 Proces voor het bepalen van de inhoud van het verslag    39 
3.6 Afbakening van het verslag       40 
3.7 Vermeld eventuele specifieke beperkingen voor de reikwijdte of 
 afbakening van het verslag       40 
3.8 Basis voor verslaggeving over samenwerkingsverbanden, dochterondernemingen 
 in gedeeltelijk eigendom, gehuurde faciliteiten, uitbestede activiteiten
 of andere entiteiten         40 
3.10 Uitleg over de gevolgen van eventuele herformuleringen van eerder verstrekte 
 informatie         40 
3.11 Significante veranderingen ten opzichte van vorige verslagperiodes  41 
3.12 Tabel waarin staat waar in het verslag de standaardonderdelen van de 
 informatievoorziening te vinden zijn      43
 
BestuuR, VeRPlICHtINgeN eN BetROKKeNHeID
4.1 De bestuursstructuur van de organisatie      32  
4.2 Geef aan of de voorzitter van het hoogste bestuurslichaam eveneens een 
 leidinggevende functie heeft       32 
4.3 Voor organisaties met een enkelvoudige bestuursstructuur: vermeld het aantal 
 onafhankelijke en/of niet-leidinggevende leden van het hoogste bestuurslichaam 32 
4.4 Mechanismen die aandeelhouders en medewerkers de gelegenheid geven om 
 aanbevelingen te doen aan of medezeggenschap uit te oefenen op het hoogste 
 bestuurslichaam         32, 37 
4.14 Lijst van groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken  37 e.v. 
4.15 Basis voor inventarisatie en selectie van belanghebbenden die moeten worden 
 betrokken         37 e.v.

(4.8) MVO beginselverklaring        41
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gRI PRestAtIe-INDICAtOReN

nummer van grI Indicator Uitleg van Indicator pagina

EC 1 Directe economische waarde 34 e.v.

EC 4 Financiële steun van de overheid 19, 35 e.v.

EN 3 Direct primair energieverbruik 23 e.v.

EN 5 Energiebesparingen 23 e.v.

EN 8 Waterverbruik 21 e.v.

EN 10 Hergebruik van water 21 e.v.

EN 11 Biodiversiteit in beschermde gebieden 18

EN 12 Activiteiten en biodiversiteit 16 e.v.

EN 13 Beschermde habitats 17 e.v.

EN 14 Beheersmaatregelen en biodiversiteit 5, 17 e.v.

EN 15 Rode- en beschermingslijst soorten 5, 17 e.v.

EN 21 Afvalwater 21

EN 22 Hoeveelheid afval 25

EN 25 Waterafvoer en –afvloeiïng en biodiversiteit 5, 17 e.v.

LA 1 Werkgelegenheid 28

LA 4 Verhouding tussen werkgever en werknemer 28 e.v.

LA 7 Letsel- en uitvaldagen 31

LA 10 Opleiding en onderwijs 28

LA 13 Diversiteit en kansen 28, 31 e.v. 
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