
D
e dierentuin, die op 21 juli 1843 werd geopend, be-
hoort tot het cultureel erfgoed van België en vormt 
het exotische hart van Antwerpen. In 2007 werd 

de dierentuin uitgeroepen tot mooiste en best bewaarde 
19e eeuwse stadsdierentuin ter wereld. De collectie dieren 
bestaat uit ruim 5.000 exemplaren, behorend tot meer dan 
950 soorten. 
Daarnaast biedt de ZOO maar liefst zes unieke, historisch 
ingerichte zalen voorzien van modern comfort en in-house 
cateringmogelijkheden. Van meetings tot seminars en 
congressen en van diners, recepties tot productpresentaties; 
alles is er mogelijk voor een gezelschap van 50 tot 2.000 
deelnemers. Wat te denken van een sprookjesachtige avond-
wandeling door de dierentuin of een à la carte diner bege-

leid door een vertelling van één van de rasvertellers van de 
ZOO? De backstage rondleiding schept een duidelijk beeld 
van wat er zoal komt kijken bij het beheer van een dieren-
park en is ook uitermate geschikt voor groepen.

Elisabeth Center Antwerp

Momenteel verrijst er een geheel nieuw concert- en con-
grescentrum bij de ZOO: het Elisabeth Center Antwerp, 
dat omstreeks eind 2016 opgeleverd zal worden. Met dit 
prestigieuze project schrijft ZOO Antwerpen een nieuwe 
bladzijde in de roemrijke geschiedenis van deze koninklijke 
concertzaal. Samen met de monumentale Marmeren Zaal 
(met twintig imposante zuilen in Breche rosée marmer uit 
Noorwegen), de Darwinzaal (met het skelet van een balein-
walvis aan het plafond), de Verlatzaal (met indrukwekkende 
marmeren trap) en de Wintertuin (waar de combinatie 
van ijzer en glazen koepels uniek is) maakt de Koningin 
Elisabethzaal deel uit van de ‘zalen van de ZOO’, die op 
hun beurt aansluiting vinden bij de dierentuin zelf. 
De nieuwe concert- en congreszaal is onderdeel van een 
volwaardig complex met de modernste faciliteiten en 
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Vergaderen in het gezelschap van exotische bewoners? Een 

zakendiner in Belle Epoque sferen? ZOO Antwerpen, die zich 

tot de oudste dierentuinen ter wereld mag rekenen, biedt 

een decor dat uniek is in Europa. 

Exotisch hart van Antwerpen



kan gecombineerd worden met de 
bestaande zalen van de ZOO en met 
de dierentuin zelf. Afhankelijk van de 
opstelling (theater, concert, congres) 
varieert de capaciteit tussen de 1.825 
en 2.000 plaatsen. Het congrescen-
trum zal over 20 zalen beschikken 
die onderverdeeld kunnen worden in 
totaal 30 zalen. 

Natuurbehoud

Natuurbehoud speelt een belangrijke 
rol binnen de ZOO. Er is name-
lijk een eigen onderzoekscentrum 
voor natuurbehoud, het Centre for 
Research and Conservation (CRC). 
Het team van wetenschappers, doc-
torandi en studenten van het CRC 
houdt zich bezig met wetenschappelijk 
onderzoek. Niet alleen om het dage-
lijks werk van het eigen dierenpark en 
de internationale kweekprogramma’s 
te ondersteunen, maar ook met het 
oog op het behoud van bedreigde 
diersoorten in hun natuurlijke leef-

omgeving. Een andere missie is het 
opleiden van jonge wetenschappers. 
Jaarlijks zijn er tientallen studenten 
van Vlaamse en Nederlandse univer-
siteiten en hogescholen betrokken bij 
diverse onderzoeken van het CRC. 
Ook geven de onderzoekers van het 
CRC les op verschillende universitei-
ten en scholen in binnen- en buiten-
land. Door een event in de ZOO te 
laten plaatsvinden, beleven niet alleen 
medewerkers en klanten een onver-
getelijk moment, ook de dieren varen 
er wel bij. Hierdoor worden namelijk 
rechtstreeks projecten ondersteund 
voor de bescherming van bedreigde 
diersoorten. In een tijd waarin 
maatschappelijk verantwoordelijk 
ondernemen hoog op de agenda staat 
bij veel bedrijven, is ZOO Antwerpen 
daarom dan ook een verantwoorde 
keuze. 

www.zooantwerpen.be / www.elisabethcenter.be

MeetingMagazine.nl   65

Facts & fi gures ZOO Antwerpen
• De Zoo is opgericht op 21 juli 1843

•  Op 14 januari 1984 werd de dierentuin 

erkend als historisch monument

•  Op 17 mei 2009 werd voor het eerst in België 

in de ZOO een olifant geboren

• Inmiddels zijn er 5.000 dieren

• Deze dieren behoren tot 950 diersoorten

• Gemiddeld 1,0 miljoen bezoekers per jaar

•  De ZOO is deelnemer aan het Europees 

Fokprogramma (EEP) en Europees stamboek-

houder van drie diersoorten: de Mexicaanse 

soldatenara, Europese monniksgier, Fischers 

toerako.

•  De ZOO is internationaal stamboekhou-

der van de volgende vier diersoorten: okapi, 

bonobo, kongopauw, goudkopleeuwaapje

Dierentuinen Abroad


