
(VOET)VERZORGING OLIFANTEN

De olifanten hebben overdag en ‘s nachts alle 
ruimte om te bewegen in Rimbula. 
De trainingsstallen bieden verzorgers de mogelijkheid 
om de dieren te checken op hun gezondheid. 

OLIFANTEN 
PEDICURE 
In WILDLANDS hoeven de 
olifanten minder grote 
afstanden te lopen als in de 
wildernis en slijten hun nagels 
en eelt ook minder snel. 
Door de poten te verzorgen en 
de nagels regelmatig te vijlen, 
voorkomen de dierverzorgers 
dat de dieren last van hun 
poten krijgen.
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BIG FEET 
Olifanten lopen op de 
toppen van hun tenen.

“
”

HOE GAAT ZO’N TRAINING...

Pols- of 
voetgewricht

Voetkussen

Door het voetkussen onder de hiel en pols van 
een olifant kun je zelfs een rennende olifant niet 
horen stampen. Het eelt onder de voet slijt 
tijdens het lopen, maar groeit ook weer aan. 
Zo krijgt de olifant vanzelf nieuwe zolen.

   Eén olifant: 
• Eet 150 kg voedsel per dag 
• Poept 100 kg per dag 
• Drinkt tussen de 80 en 
  150 liter water per dag 

Arm- of 
beenbot

Tenen

Nagel

TRAINING 
Een training is geen natuurlijk 
gedrag voor de olifanten, 
maar het vergroot wel het 
dierenwelzijn. Een olifant elke 
keer verdoven zou het dier 
veel te veel stress opleveren. 
Gelukkig zijn de olifanten vrij 
nieuwsgierig van aard en 
willen ze graag nieuwe dingen 
uitproberen. En appels zijn 
natuurlijk een heerlijk 
tussendoortje! 

De basis van het trainen is het belonen van goed gedrag. 
De beloning bestaat uit iets lekkers, bijvoorbeeld een appel. 
Nooit is er sprake van straf of dwang: als de olifant niet wil 
meewerken, hebben de dierverzorgers pech gehad die dag.

1    De verzorger tikt met 
      een stok op de voet. 
2   De verzorger geeft een 

commando en tikt met 
de stok op de plek waar 
hij wil dat de olifant zijn 
poot neerzet. 

3   De verzorger beloont de 
olifant met eten wanneer 
hij het goed doet. 

4  De verzorger kan de voet 
behandelen.
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