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Voorwoord 

In deze verslaglegging leest u hoe er gezocht is naar een manier om het leven van de twee kea in 
Artis een stuk aangenamer te maken. Een dierentuin blijft natuurlijk altijd een controversieel 
onderwerp, maar de boodschap die zij mee kunnen geven aan hun bezoekers, de educatieve kant, 
mag niet vergeten worden.  

Als klein kind ging ik vroeger bijna wekelijks naar de dierentuin en ik geloof dat dit mijn liefde voor 
natuur en motivatie tot verandering heeft aangewakkerd. Daarom wil ik mij inzetten voor het 
verbeteren van de levens van dieren in dierentuinen wiens bestaan het doel dient mensen te 
enthousiasmeren en informeren.  

Ik wil Thijs de Zeeuw, Jan Siebers, Anne van Dijk, Maartje de Vries en Karline Janmaat bedanken voor 
alle inzichten, adviezen en motivaties. Mijn naam is Boy Meester en ik hoop ook u te 
enthousiasmeren voor de natuur en met een andere blik naar dierentuinen te laten kijken. 

 

Boy Meester 
Amsterdam, 12/01/2021 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(Figuur 1. Janneke ontwaakt)
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Samenvatting 

In dit onderzoek wordt er gezocht naar een manier om de relatie tussen mens en dier te versterken, 
door middel van een object. Dieren in dierentuinen lijden soms aan abnormale repetitieve 
gedragingen als gevolg van stress. Het object wat ontworpen is helpt tegen verveling en creëert 
gelijktijdig bewustzijn bij de bezoekers. De dieren waar onderzoek naar is gedaan zijn de kea’s 
(Nestor Notabilis) in Artis. De kea is een uitermate intelligent dier, welke zich goed leent voor 
verschillende cognitieve tests. 

Door middel van Research Through Design is er op een gerichte experimentele manier onderzocht 
waar deze vogel allemaal toe tot instaat is. Op basis van een uitgebreid onderzoek zijn een aantal 
tests uitgevoerd, waarvan de inzichten steeds de start waren voor de volgende test. 

Uit de onderzoeken bleek dat de kea snel van begrip was en dat er een variabel aan het object 
toegevoegd moest worden om het langdurig interessant te houden. Deze variabel is na afweging de 
bezoeker geworden. Iedere bezoeker brengt een ander energie-niveau met zich mee, wat iedere 
uitvoering anders maakt voor de kea. Deze intieme ervaring met de vogel zorgt ook voor een 
memorabel moment, welke de bezoeker niet snel zal vergeten. Dit moment, ondersteund met de 
juiste informatie en educatieve boodschap, creëert bewustwording. 

Tijdens en na het testen van het object waren de stress gerelateerde gedragingen bij de kea 
afgenomen en werden de opmerkingen van de bezoekers steeds positiever. De conclusie is daarom 
dat een dergelijke, goed gefaciliteerde, intieme ervaring met de kea een positief effect heeft op zowel 
het dier als de mens.  

Goed om te vermelden is dat er nog uitgebreider onderzoek gedaan kan worden naar de lange 
termijn effecten van deze interacties. Daarnaast is ook de wens geweest om het een breed-inzetbaar 
object te maken, welke bij meerdere dieren toegepast kan worden. Dit en het uit ontwikkelen tot 
permanent toepasbaar product is helaas wegens tijdsgebrek niet mogelijk. Wel is er een ‘proof-of-
principle’ model gebouwd, welke de werking van het concept laat zien. 
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(Figuur 2. Janneke schudt hand)



Inleiding 

De dieren in dierentuinen zijn bedoeld om een educatief verhaal te vertellen, mensen te 
enthousiasmeren voor het wilde. Maar deze boodschap overbrengen lijkt nog niet altijd zo makkelijk 
(Packer, J., & Ballentyne, R., 2010). Daarnaast is het leven van sommige van deze dieren niet even 
prettig. Sommige dieren zitten in een saai kaal hok, wat abnormaal repetitief gedrag kan veroorzaken 
(Swaisgood, R. R., & Shepherdson, D. J., 2017). De relatie tussen mens en dier is niet altijd even 
harmonieus, terwijl dit essentieel is voor een gezonde toekomst. Het verbeteren van deze relatie, 
waarbij de dieren een rijker leven krijgen en de bezoeker bewuster wordt, kan bijdrage aan een 
groene toekomst. Waar de natuur ons blijft voorzien van zuurstof, voedsel, water, medicijnen en een 
veilig klimaat (Hance, J. 2017). 

De reden dat sommige dieren abnormale repetitieve gedragingen vertonen is omdat zij cognitief 
gestimuleerd moeten worden (Rose, P. G., Matthews, C. E., 2007). Sommige dieren hebben een hoog 
cognitief vermogen en kunnen zich daardoor vervelen, met daarbij negatieve gevolgen. Mensen 
kunnen zich ook vervelen en dat is ook een deel van het probleem bij het overdragen van een 
educatieve boodschap in dierentuinen. Bezoekers kunnen zelf bepalen of zij een informatiebordje  
lezen of alleen even naar het dier willen kijken. Anders dan wanneer iemand naar school gaat en 
verwacht iets te leren, gaan mensen naar dierentuinen met een open houding (Taylor, E. W., & Neill, 
A. C. 2008). Interessant om te zien hoe zowel de kea als de bezoeker een vorm van verrijking of 
interactie missen. Om beter te begrijpen hoe we dit kunnen oplossen is er onderzoek gedaan naar 
hoe we het leven van een dier in Artis interessanter kunnen maken en daarbij de bezoeker iets 
memorabels mee kunnen geven. 

Er zijn natuurlijk veel dieren in Artis, welke allemaal recht hebben op verrijking. En een universele 
vorm van verrijking welke breed toepasbaar is op verschillende soorten is ook zeker een wens, maar 
voor nu niet haalbaar. In dit onderzoek is er gefocust op de kea (Nestor Notabilis). Dit omdat de kea 
een uitermate intelligent dier is, welke zich goed leent voor verschillende tests (Auersperg, A. M. I., 
von Bayern, A. M. P., 2011). Daarnaast is het, doordat deze soort cognitief zo capabel is, extra 
belangrijk dat zij zich niet vervelen. Ook is de kans groot dat een educatieve boodschap beter blijft 
hangen wanneer de uitvoerder (de kea) in staat is motorisch of cognitief uitdagende taken uit te 
voeren (Patrick, P. G., Matthews, C. E., 2007). De onderzoeksvraag van deze studie luidt dan ook: 

“Hoe kan de relatie tussen mens en dier verbeterd worden door middel van een verrijkend object 
voor de kea in Artis?” 

Er zijn een aantal redenen waarom deze vraag relevant is en waarom er belang is bij dit onderzoek. 
Ten eerste is de kea een vogel met een hoog cognitief vermogen, welke daardoor vatbaar is voor 
verveling (Mellen, J., & Sevenich MacPhee, M., 2001). Dit is eerder gebleken bij het vorige mannetje, 
welke ook abnormale repetitieve gedragingen vertoonde. Ten tweede is de kans groot dat de kea 
snelle resultaten en inzichten zal bieden, door het nieuwsgierige en onderzoekende karakter 
(Diamond, J., & Bond, A. B. 1999). Ten derde is de kans dat de interactie met het object impact zal 
maken op de bezoeker groter, wanneer hier een verrassende complexiteit aan zit (Swanagan, J. S. 
2000).  

Om antwoord te geven op de onderzoeksvraag is er door middel van Research Through Design 
(Desmet, P. 2001) op gerichte experimentele wijze getest tot waar de kea in Artis toe in staat is. Er zijn 
verschillende manieren van complexiteit en variabiliteit verkent en getest. Ook is er samengewerkt 
met studenten van de minor Evolutionaire Gedragsbiologie die gedragsonderzoeken hebben gedaan 
tijdens het testen. De data van deze verschillende tests fungeerde steeds als basis van de volgende, 
waardoor er snel resultaat behaald is. 
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Dier en Mens 
Mensen en dieren leven al duizenden jaren samen, maar deze balans werd ergens in de geschiedenis 
verstoord, de mens nam een dominante rol in en er bleef weinig over van ‘samen’. Voor millennia 
heeft de mens gebruik gemaakt van de natuur en haar inwoners (Dietz, T., Rosa, E. A., & York, R. 
2007). Alles om zelf zo snel mogelijk te groeien met alle gevolgen van dien. Gelukkig zijn er een 
aantal mensen die zich meer dan graag inzetten voor het wilde (en niet zo wilde). Eén van deze 
mensen is Thijs de Zeeuw. 

Hoe het begon 

Dit hele project is begonnen bij één persoon; Thijs de Zeeuw. Een landschapsarchitect die zich inzet 
voor de natuur. Zo heeft Thijs een aantal verblijven in Artis ontworpen, waaronder het nieuwe 
olifanten verblijf. Op een symposium over ‘de groene stad’, waarin verschillende mensen hun groene 
initiatieven presenteerde, sprak hij over natuur-inclusief bouwen, waar je niet alleen een 
eengezinswoning bouwt, maar ook een thuis voor bijvoorbeeld de gierzwaluw. Een inspirerend 
verhaal, waar het eerste contact uit ontstond. Hierna volgde een aantal gesprekken, waarna ik 
uiteindelijk gekoppeld werd aan Artis. Thijs blijft wel het gehele project betrokken en helpt met het 
ontwerp en andere inzichten. 

Binnen Artis werd Anne van Dijk mijn stagebegeleider. Anne is gedragsbioloog wat voor mijn 
onderzoek handig bleek. Aangezien de doelgroep in dit verhaal iets anders communiceert dan 
‘normaal’, moet er goed opgelet worden wat de daadwerkelijke gedragsveranderingen zijn, zodat ons 
eindproduct de gewenste gevolgen bewerkstelligt. Naast Anne werd ook samengewerkt met Karline 
Janmaat en haar studenten van de minor evolutionaire gedragsbiologie, Karline kan gezien worden 
als expert en is Artis-hoogleraar, zij gaat over verschillende dierenwelzijn projecten. Dit brengt ons bij 
het volgende punt, dieren en dierentuinen.   
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(Figuur 3. Olifantenverblijf Artis door Thijs de Zeeuw,  Deijs, D. 2017)



Dierentuinen in 2020 

Er is veel te zeggen over dierentuinen, en de meningen zijn verdeeld over dit onderwerp. Veel 
mensen vinden dierentuinen maar niets en ouderwets. Vaak zijn de verblijven te klein en hebben de 
dieren geen plek om zich te verstoppen. Dierenconservatie groepen zijn al jaren bezig dit aan de 
man te brengen, met redelijk wat successen (Mace, G. 
M., Balmford, A., Williams, N. L., 2007). Zo proberen 
veel dierentuinen een zo ‘natuurlijk’ mogelijk habitat 
te creëren. Hier is wel wat voor te zeggen, aangezien 
‘natuurlijk’ niet per se natuurlijk is voor de inwoners 
van de verblijven. De leeuwen in dierentuinen hebben 
waarschijnlijk nog nooit een savanne gezien, of samen 
moeten jagen op een antilope, maar dit is wel 
potentieel gedrag. En deze potentiële gedragingen 
maken het leven van de dieren zinvoller en geven ook 
een educatieve lading aan de dieren in de soms 
statische verblijven. Straks meer over de educatieve rol 
van de dierentuinen, maar eerst iets over een van de 
negatieve gevolgen van een statisch verblijf en weinig 
stimulans. 

Repetitief 

U kent het beeld wel van bepaalde dieren in dierentuinen die zenuwachtig heen en weer lijken te 
lopen. Of een panda die bijvoorbeeld achterstevoren door het verblijf heen banjert. Voor sommige 
mensen lijkt dit schattig, alsof het in het karakter van de individu zit. Maar niets is minder waar. Dit 
soort abnormale repetitieve gedragingen worden veroorzaakt door stress en andere negatieve factoren 
(Swaisgood, R. R., & Shepherdson, D. J., 2017). Er zijn 
verschillende manieren waarop dieren abnormaal gedrag 
kunnen vertonen. Een aantal hiervan zijn bijvoorbeeld 
ijsberen, repetitief vocaliseren, zelfverminking, neophobia, 
agressie naar mensen of elkaar of ongepast seksueel 
gedrag (Rose, P. G., Matthews, C. E., 2007). Deze 
gedragingen kunnen meerdere oorzaken hebben, maar 
een hiervan is een saai, klein en kaal verblijf. Dit is 
natuurlijk iets wat we ten alle tijden willen voorkomen, 
uiteraard voor het dier, maar ook zeker voor de dierentuin. 
Dierentuinen denken soms dat het voor de bezoeker 
leuker is om het dier ten alle tijden te kunnen zien, maar 
niemand zit te wachten op een gestrest dier welke zichzelf 
verminkt en enkel heen en weer kan lopen.  
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(Figuur 4. Dierentuin van vroeger,  Meares, H. 
2015)

(Figuur 5. Repetitief abnormaal gedrag,  
Maguari. 2011)



Conservatie 

Dit brengt mij bij het volgende punt, conservatie en educatie. Want dit blijft één van de belangrijkste 
doelen van moderne dierentuinen; De jeugd bewust maken van de wilde natuur, zodat zij zich hier 
later voor willen inzetten. Het is geen nieuws meer dat de wilde natuur met haar biodiversiteit snel 
achteruitgaat (Bora, Z. M., Sivaramakrishnan, M., 2018) en mensen worden steeds bewuster van wat 
voor verwoestende impact dit heeft op de wereld. Het is essentieel dat de nieuwe generatie het 
belang van de natuur en haar biodiversiteit snapt en hier mee te werk gaat, of dit als motivatie ziet 
om kleine aanpassingen te doen in hun huidige leven.  

Sommige dierentuinen vervullen een conservatieve rol. Het is helaas een feit dat veel wilde dieren, 
door stroperij, versnippering van leefgebied en andere zaken, zich niet meer goed kunnen redden in 
de natuur. Daarom zijn er verschillende programma’s binnen dierentuinen ontwikkeld die hierbij 
moeten helpen. Educatieve programma’s over bijvoorbeeld het leefgebied van diverse diersoorten 
voor het creëren van bewustwording, hier straks meer over. En ook conservatieve programma’s die 

niet alleen gemaakt zijn om de dieren te 
herintroduceren in de natuur, maar ook om de 
genetische genenpool zo divers mogelijk te 
houden. Op deze manier gaat er zo min 
mogelijk genetische diversiteit verloren, zodat 
aanpassing aan de omgeving mogelijk blijft 
(Carr, N., & Cohen, S., 2011). Een dierentuin is 
te gebruiken als middel om de natuurlijke 
balans te ondersteunen, maar de resultaten zijn 
twijfelachtig (Keulartz, J. 2015). Zolang er nog 
ontbost en gestroopt wordt, zullen de aantallen 
in het wild dalen. Daarom is educatie, zeker in 
dierentuinen, ook een krachtig middel om 
bepaalde visies over te brengen of motivaties 
aan te wakkeren. 

Educatie 

Als kleine jongen ging ik elke week naar de dierentuin. Ik ben ervan overtuigd dat mijn liefde voor 
dieren en natuur deels hierdoor is aangewakkerd. Veel kinderen hebben geen idee wat er allemaal op 
deze wereld leeft en als zij dit niet op een manier kunnen 
ervaren zullen zij zich ook minder gemotiveerd voelen om hier 
hun energie in te stoppen. In een onderzoek waar bezoekers 
van de dierentuin vier maanden na hun bezoek bevraagd 
werden over hun ervaring beschikte bijna 40% van de 
bezoekers over nieuwe kennis en zij voelde zich bewuster dan 
voor hun bezoek. Ook vertelde 5% dat zij hun overtuigingen in 
twijfel hebben gebracht en dat zij hun persoonlijke houding 
hebben veranderd. Tot slot heeft 7% van de onderzoeks 
populatie (n=1000) actie ondernomen om op een manier het 
milieu te steunen (Packer, J., & Ballentyne, R., 2010). Deze 
gematigde betrokkenheid is wel begrijpelijk, want informatie 
overbrengen in dergelijke instanties blijkt complexer dan 
verwacht.  

Het is niet makkelijk om alle bezoekers effectief te betrekken bij alle (milieu gerelateerde) problemen. 
Dat heeft veelal te maken met het verwachtingspatroon van de bezoekers. Mensen gaan naar musea 
of dierentuinen met andere intenties dan naar school, waar zij verwachten wat te leren.  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(Figuur 6. Conservatie in dierentuinen,  Williams-Mitchell, 
D. 2017)

(Figuur 7. Kleine Boy in Artis)



Veel mensen komen in dierentuinen voor recreatie en entertainment, waarbij een zo gehete ‘open 
leerervaring’ heerst (Taylor, E. W., & Neill, A. C. 2008). Bezoekers zijn vrij om te kiezen of ze iets wel 
of niet lezen en hoe veel tijd zij spenderen bij een 
bepaald onderdeel. Om dingen te leren of je te laten 
inspireren, moet je open staan en het een kans willen 
geven impact te laten maken. Wanneer mensen een 
dierentuin instappen met als enige doel leuk dieren kijken 
en zichzelf en hun gezelschap vermaken, is het lastig om 
deze mensen te motiveren tot gedragsverandering (Packer, 
J., & Ballentyne, R., 2010). Ondanks dat een dierentuin 
(of museum) bekend staat als educatief instituut, gaan veel 
mensen met een ander bewustzijn hier naartoe. Leren is 
vrijwillig in dit soort recreatieve omgevingen en je moet 
mensen, bewust of onbewust, inspireren tot intrinsieke 
motivatie.  

Er zijn een aantal factoren in een dierentuin wat het bezoek nog meer impact kan geven. Niet alleen 
het visuele plaatje, maar ook de geluiden en geuren. Als mensen fysiek dicht bij de dieren staan geeft 
het de bezoekers vaak een ander perspectief, ze voelen zich emotioneel betrokken (Patrick, P. G., 
Matthews, C. E., 2007). En hoe meer een bezoeker zich betrokken voelt bij het dier, hoe groter de 
kans dat hij of zij iets in hun leven wilt gaan veranderen om bij te dragen aan een gebalanceerde 
wereld (Swanagan, J. S. 2000). Daarom wordt het educatieve aspect ook een essentieel thema in het 
eindontwerp. 

Artis 

Conservatie en educatie zijn natuurlijk geen nieuwe thema’s en ook Artis houdt zich hier al lang mee 
bezig, maar om een beter beeld te krijgen van hoe dit zich zou moeten uiten is de website van Artis 
onderzocht. Hier stond onder ‘missie en visie’ het volgende (Natura Artis Magistra., 2020): 

“Afgelopen jaar heeft ARTIS haar missie en visie herzien. We gaan een 
stap verder dan alleen het publiek zich laten verwonderen over de 
natuur. We vinden dat we de bezoeker moeten stimuleren om 
verantwoordelijkheid te nemen en daarvoor een handelingsperspectief 
moeten bieden. Een milde, maar duidelijke vorm van activatie. Ook als 
platform gaan we meer de discussie laten plaatsvinden en mogelijk 
maken.” 

Hierin te zien is hoe Artis ook achter de noodzaak staat van 
bewustwording stimuleren. Dit zijn goede intenties, maar moet natuurlijk 
ook in de praktijk uitgevoerd worden. Hiermee wordt niet beweert dat 
Artis dit niet doet, maar geeft wel extra motivatie voor het maken van iets 
innovatiefs. Regels en beleid zijn, in verschillende werkvelden, nog al te 
vaak de boosdoener voor innovatie en Artis uit met deze missie haar 
belang voor het bewust maken van de bezoekers voor het natuurlijk 
leven. Daarom zal er in het eindontwerp ook nagedacht worden over 
hoe we deze boodschap het beste over kunnen brengen. 

Dus, 

Er kan geconcludeerd worden dat dierentuinen in bepaalde gevallen een negatieve impact hebben op 
de (mentale) gezondheid van de dieren. Dit wordt vaak veroorzaakt door verveling of eenzaamheid, 
waarbij de dieren abnormaal repetitief gedrag vertonen. Daarnaast komt de educatieve boodschap, 
wat bij veel dierentuinen het hoofdthema is, niet altijd even goed over. Het doel is om mensen 
enthousiast te maken voor de natuur en dit kan in veel gevallen beter. 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(Figuur 8. Betrokken ervaring, Accenture 2020)

(Figuur 9. Actieve 
leerervaring Artis, Kesteren, 

M. 2018)



Kea 
We hebben gezien hoe belangrijk educatie is voor dierentuinen en hoe belangrijk het is voor de 
gezondheid van de dieren dat zij cognitief gestimuleerd worden. Daarom wordt er een 
verrijkingselement ontworpen. Van de vele dieren die hier recht op hebben beginnen we bij de kea. 
De kea (Nestor Notabilis) is een intelligent dier, wat het belang voor cognitieve stimulans vergroot 
(Rose, P. G., Matthews, C. E., 2007). Daarnaast leent de kea zich goed voor experimenten en 
cognitieve tests. Hierdoor zullen we sneller significante resultaten zien en kan het eindconcept naar 
een completer geheel gebracht worden. In dit hoofdstuk leest u meer over onze bijdehante 
doelgroep.  

Waar kom je vandaan? 

De kea komt uit Nieuw-Zeeland en is terug te traceren naar het 
pleistoceen tijdperk. Voor de kea was de Proto-Kaka welke het gehele 
eiland tot zijn beschikking had. Door een aardverschuiving is het eiland 
in tweeën gedeeld, waarna het zuider eiland bergachtig werd en het 
Noordereiland wat meer het originele habitat aanhield. De Proto-kaka’s 
die de gebergtes op geforceerd werden, moesten opeens met compleet 
andere omstandigheden werken, een drastisch ander klimaat (Wright, T. 
F., Schirtzinger 2008). Op deze hoge gebergtes was sneeuw en was het 
eten moeilijker te vinden, waardoor alleen de slimme en innovatieve 
Proto-Kaka’s overbleven. Na veel generaties ontstond hier uiteindelijk de 
kea. Duizenden jaren later was de mens op het eiland, waarmee ook het 
schaap. Wanneer deze innovatieve eet-strategieën werden toegepast op 
de nieuwe inwoner, het schaap, betekende dit bijna het einde van de 
gehele kea populatie. 

Het was bijna gedaan 

Nieuw-Zeeland kent meer schapen dan mensen en daarmee werd een interactie tussen het schaap en 
de kea onvermijdbaar. De kea maakte goed gebruik van dit nieuw soort voedsel en plukte met 
dodelijke precisie in de rug van de schapen, waar hij het vet rond de lever weg knaagde. Hierdoor 
overleden de schapen aan bloedinfecties. Dit werd in 1886 opgemerkt door de boeren, welke woest 
waren. De regering verzon een wet, waarbij iedereen 3 shillings kreeg voor het doden van een kea. 
Dit resulteerde in 150.000 dode kea’s in een kleine eeuw. Deze massamoord verkleinde de kea 
populatie naar een kleine 5.000. Gelukkig werden de vogels in 1986 volledig beschermt door de ‘the 
wildlife act 1953’. Hoe gruwelijk dit verhaal ook is, illustreert dit goed waar de kea toe tot instaat is 
(Anderson, R., Diamond, J., Bond, A. B., & Clarke, C. M. H., 1986 - 2013).  
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(Figuur 10. Kaka, Bird of the 
Year 2020)

(Figuur 11. kea Sheep Attack, Bond, Diamond 1999)



Ga er maar aan staan 

Wat ook de potentie van de kea goed illustreert zijn de talloze experimenten die al gedaan zijn. 
Verschillende cognitieve tests, welke ook bij kraaien en chimpansees gedaan werden, zijn bij de kea 
uitgevoerd. Deze werden door de kea met ongeëvenaarde nieuwsgierigheid aangepakt, met 
verbazingwekkende resultaten. Concepten als gereedschap-gebruik (Auersperg, A. M. I., von Bayern, 
A. M. P., 2011), welke de kea in het wild niet laat zien, werden in het lab binnen enkele sessies 
succesvol uitgevoerd; Water verplaatsing; Samenwerking (Heaney, M., Gray, R. D., & Taylor, A. H., 
2017); Geduld etc. niets was te gek voor de kea. Deze hoge cognitie betekend dat de kea veel baat 
heeft bij een verrijkend element wat het cognitief stimuleert.  

Dus, 

Hoe meer je leest hoe duidelijker het wordt hoe intelligent de kea is. Daarmee groeit het belang om 
ervoor te zorgen dat de kea gestimuleerd blijft. Hoe slimmer de soort, hoe groter de kans op 
verveling, met mentale of lichamelijke problemen als gevolg. Dit is ook direct de kern van mijn 
probleemstelling en belangrijkste motivatie voor het project.  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(Figuur 14. Vaardigheid test, Alice, M., & Auersperg, I. 
2011)

(Figuur 12. Technische Intelligentie, Schwing, R. 
2018)

(Figuur 13. Exploring, Castaneda, L. 2017)

(Figuur 15. Waterverplaatsing, Gajdon, G. 2019)



Probleem analyse 
Dit project gaat over de relatie tussen mens en dier. Er spelen hier in feiten twee dingen. Zo heb je 
aan de ene kant de kea, welke zich verveelt en wiens leven een uitzichtloze sleur aan het worden is. 
En aan de andere kant de bezoeker die graag versteld wilt staan en ook iets wilt meenemen van de 
ervaring in de dierentuin. En het mooie is dat beide partijen elkaar kunnen helpen. 

Om te beginnen bij de dieren; Dieren in gevangenschap, 
en vooral dieren met een hoger cognitief vermogen, lopen 
het risico zich te vervelen. Zoals eerder vermeld leidt 
verveling tot mentale en fysieke kwalen (Rose, P. G., 
Matthews, C. E., 2007). Dit wil je natuurlijk voorkomen, 
omdat je hiermee anders het tweede probleem versterkt en 
dat is de boodschap die je meegeeft aan de bezoekers. 

Veel bezoekers komen naar de dierentuin om zich te 
vermaken, een uitstapje met de (klein)kinderen of gewoon 
even het hoofd leegmaken. Wat we willen voorkomen is 
dat bepaalde diersoorten, als gevolg van verveling, als een 
hoopje ellende in de hoek gaan zitten. Naast dat dit 
verdrietig is, zal dit ook weinig impact maken op de bezoekers. Je wilt mensen enthousiasmeren, of 
hen op een positieve manier bewust maken van hoe mooi en magisch de natuur is. En deze 
educatieve boodschap wordt vaak nog op een te passieve manier gedragen. 

Probleemstelling 

Ontwerp een element welke toegepast kan worden in het huidige verblijf van de kea. Dit element is 
bedoelt om zowel het cognitief van het dier te prikkelen (waarbij de natuurlijke gedragingen 
gemotiveerd worden), als een educatieve boodschap meegeven aan de bezoekers. Het doel hiervan is 
niet alleen het leven van de kea in Artis interessanter maken, maar ook de bezoeker bewuster te 
maken van de fragiele natuur, en hoe zij eventueel kunnen bijdragen aan het herstellen van de 
balans. Wij zijn per slot van rekening onderdeel van deze natuur. 

Hoofdvraag 

“Hoe kan de relatie tussen mens en dier verbeterd worden door middel van een verrijkend object 
voor de kea in Artis?” 

Deelvragen 

D1  Waar komt de kea vandaan? 
 D2 Hoe cognitief vermogend is de kea? 
D3 Waarom vervelen dieren zich? 

 D4 Wat zijn de negatieve gevolgen van verveling? 
 D5 Wat wordt er nu gedaan om verveling tegen te gaan? 
 D6 Hoe weet je of het object ook echt werkt 

 E1 Hoe kunnen we de bezoekers bewuster maken van hun impact op de natuur? 
E2 Wat is het huidige beleid van educatie in Artis? 
E3 Hoe uit educatie zich concreet in het park? 
E4 Hoe spreek je een groot publiek aan met veel verschillende achtergronden? 
E5 Welke boodschap wil je de mensen meegeven? 
E6 Wanneer blijft een boodschap hangen? 
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(Figuur 16. Probleem Illustratie, Meester 2020)



Methode 
Om het probleem, van verveling bij de kea in Artis, op te lossen is er (naast desk- en 
literatuurresearch) gekozen voor de methode Research Through Design. Dit omdat de doelgroep in dit 
project vrij specifiek is. De kea is niet alleen een andere soort, welke ook op een andere manier 
feedback geeft dan een mens, het zijn ook nog eens 
twee individuen met andere karaktereigenschappen 
en gedragingen dan de kea’s waarover je kunt lezen. 
In diverse onderzoeken kun je lezen over hoe de kea 
instaat is om voorwerpen te gebruiken om iets te 
bewerkstelligen (Auersperg, A. M. I., von Bayern, A. 
M. P., 2011), of hoe zij capabel zijn om elkaar te 
stimuleren in het uitvoeren van verschillende taken, 
maar dit hoeft nog niet te betekenen dat dit ook het 
geval is voor de specifieke kea's in Artis. En de enige 
manier om hier achter te komen is door te testen en 
gericht te experimenteren.  

Research Through Design 

De essentie van de methode Research Through Design is het gericht testen of experimenteren om 
bepaalde data te verzamelen. Dit proces begint bij een grondig onderzoek waar de meeste 
randvoorwaarde uit ontstaan. Denk in het geval van de kea bijvoorbeeld aan gebruikelijke 
gedragingen, sociale structuren, eetgewoontes en ook gedane experimenten. Uit deze informatie kun 
je een globaal beeld schetsen van het bereik der mogelijkheden. Vervolgens kun je het eerste 
experiment voorbereiden en uitvoeren, welke je hopelijk nieuwe informatie verschaft vanuit waar je 
een vervolg experimenten kunt uitvoeren. En door dit proces een aantal keer te doorlopen heb je aan 
het einde van de rit genoeg data die je kunt analyseren en vervolgens kunt omzetten in nieuwe 
inzichten of toepassingen (Desmet, P. 2001). 

Experimenteren en Analyseren 

Er zijn een aantal experimenten uitgevoerd, welke verder in het verslag uitgebreider besproken 
worden. Deze experimenten zijn uitgevoerd met een bepaald doel, bepaalde kennis die hieruit 
gehaald kon worden en bepaalde verwachtingen. De experimenten zijn afgewogen middels 
verschillende technieken, als het Harris Profiel. Aangezien het totale project een schaarse 20 weken 
duurt, moest alles efficiënt zijn. Zo zijn er bij het eerste experiment verschillende vaardigheden 
gelijktijdig beproefd. Naast de individuele vaardigheden, werd ook de dynamiek of hiërarchie tussen 
de twee kea op de proef gesteld. De hiërarchie tussen de twee is bepalend voor het succes of falen 
van bepaalde experimenten.  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(Figuur 17. Tool-test, Meester 2020)

(Figuur 18. RTD, Herriott, R. 2019)



En tot slot, om iets concreets te kunnen vertellen over wat voor impact verschillende objecten hebben 
op het daadwerkelijke gedrag van de kea zijn er ook gedragsonderzoeken gedaan, zowel in literatuur 
als in Artis zelf. Er zijn ethogrammen bijgehouden om gedragsverandering te kunnen aantonen. 
In het begin van dit onderzoek werd Karline Janmaat al genoemd en haar functie binnen Artis. Naast 
hoogleraar in Artis begeleid Karline ook een minor op de UvA. En dat brengt mij bij het volgende; De 
samenwerking met de studenten van de minor Evolutionaire Gedragsbiologie. 

  

 

 

Evolutionaire Gedragsbiologie 

Er werd voorgesteld om samen te werken met een aantal studenten van de 
minor Evolutionaire Gedragsbiologie. Dit was een eenvoudige keuze. De 
mens is mede zo succesvol doordat wij goed zijn in leren van elkaar en 
kunnen voortborduren op de kennis van onze vorige generaties. Het leek 
daarom niet meer dan logisch om elkaars objecten en kennis te delen om 
zo tot een completer eindresultaat te komen. Deze samenwerking zou ook 
betekenen dat er op verschillende momenten een drie paar extra ogen mee 
monitorde wanneer de kea bezig was met het object. En deze studenten, 
met biologische achtergronden, zouden meer concrete data kunnen halen 
uit de observaties. En deze data kunnen tot inzichten lijden welke het 
eindproduct des te significanter maakt.  

In de afbeelding hieronder ziet u een overzicht wat de samenwerking met 
deze studenten goed illustreert. Te zien is hoe verschillende specialisme 
elkaar aanvullen en hoe zij samen bijdrage aan een completer geheel. 
  

Dus, 

Doordat de doelgroep voor dit project 
twee specifieke individuen zijn wordt 
e r o p g e r i c h t e w i j z e 
geëxperimenteerd. Waarbi j de 
bevindingen van deze testen steeds 
een aanzet zijn voor een nieuw 
experiment. Het gehele proces wordt 
nauwkeurig geobserveerd, waarbij de 
resultaten genoteerd en geanalyseerd 
werden in samenwerking met een 
aantal studenten van Evolutionaire 
Gedragsbiologie. 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(Figuur 21. RTD, Herriott, R. 2019)

(Figuur 19. Ethogrammen, Meester 2020)

(Figuur 20. EGB, Meester 
2020)



Netflocks and Chicks 
In het volgende stuk leest u over het ontwerpproces. Dit is ontstaan vanuit een uitgebreid onderzoek, 
waarbij de cognitieve vaardigheden en natuurlijke gedragingen getest werden. Het onderzoek ging 
niet enkel over verrijking bij de kea, maar zo zijn er ook manieren van verrijking bij andere 
diersoorten onderzocht. Hieronder zijn een aantal afbeeldingen te zien van dat onderzoek.  

Maar voordat er gedivergeerd kon worden over potentiële oplossingen moest er eerst getest worden of 
de twee individuen in Artis zich überhaupt wilde wagen aan een vreemd object. Om deze reden is er 
gekozen om een eerste test doos te maken. Dit object moest niet alleen fungeren als algehele 
nieuwsgierigheid of vastberadenheid test, maar hier konden ook gelijk wat basisvaardigheden of 
bewegingen in getest worden. 
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(Figuur 22. Verrijking algemeen, meerdere)

(Figuur 23. Bouw process test 1, Meester. 2020)



Test 1.1 - Skill box 

Het eerste object werd gebouwd naar aanleiding van een 
onderzoek, wat de algehele vaardigheden van de kea op de 
proef stelde (Auersperg, A. M. I., von Bayern, 2011). Dit werd 
getest op een aantal kea welke altijd in groepsverband geleefd 
hadden en zich daardoor anders gedroegen dan de twee in 
Artis. Om deze reden is er gekozen om dit object ook te testen 
op de kea, waarbij gelet werd op algehele nieuwsgierigheid, 
hoe hufter-proof het object moest zijn en of zij over de 
vaardigheden beschikte om de verschillende puzzels op te 
lossen. Het object testte (in theorie) een viertal concepten met 
als beloning een cashewnoot of een stukje wortel: 

1. Trek aan het touw om de beloning naar beneden te halen. 
2. Open het deurtje om de beloning te pakken. 
3. Manoeuvreer de stok om de beloning van de standaard de 

duwen. 
4. Gooi iets in de PVC-buis om de beloning van de standaard te stoten. 

Hypothese 

Op basis van de onderzochte experimenten was de verwachting dat de kea’s goed in staat zouden 
zijn om de verschillende elementen succesvol te gebruiken. Ondanks dat leken de PVC-buis en stok 
het ingewikkelds uit te voeren, hier was enige twijfel over. 

Resultaten 

Zoals verwacht bleek het touw trekken vrij eenvoudig en was na 
een kleine vijf minuten uitgevonden en uitgespeeld. Nadat deze 
optie ontnomen werd, was het deurtje als tweede ontdekt en 
gedemonteerd (door de kea). De stok manipulatie en PVC-buis 
werkte in deze configuratie niet optimaal, maar dit heeft zeker ook 
te maken met het ontwerp. Ook heeft het object zeker wat te 
verduren gehad, zo zijn er een aantal latjes (welke met polymax 
bevestigd) losgetrokken en ook het deurtje met scharnier heeft het 
niet overleefd. Dit is geprobeerd te herstellen met ducktape, maar 
ook dit heeft het maar een minuut uitgehouden.  

Een andere opmerkelijke observatie was dat Jip het 
object altijd voor zichzelf wilde. Janneke is in bijna 
alle gevallen altijd de eerste geweest die op 
onderzoek uitging, maar Jip liet haar vervolgens niet 
meer bij het apparaat. In eerste instantie leek dit 
oneerlijk en werden er al snel aan verschillende 
oplossingen gedacht. De inzichten werden met 
onder ander Thijs, Karline en Anne besproken en 
hieruit kwam dat dit niet echt een probleem was. Het 
zou juist averechts kunnen werken als je de 
hiërarchie probeert te manipuleren en gelijkheid 
probeert uit te oefenen. In het wild hebben deze 
vogels ook een hiërarchie en dit is cruciaal 
onderdeel van hun samenleving (Diamond, J., Bond, 
A. B., Eason, D., & Reid, C., 2006). Zo zou het als 
gevolg kunnen hebben dat de gemanipuleerde 
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(Figuur 24. Eerste interactie test 1, 
Meester, 2020)

(Figuur 25. destructie, Meester, 2020)

(Figuur 26. Hierarchie, Meester, 2020)



hiërarchie de kans op voortplanting verkleint. Het is ook een mogelijkheid dat Jip zichzelf gaat 
verwonden of plukken wanneer Janneke een hogere status krijgt. Daarom wordt hier verder geen 
oplossing voor bedacht in het eindontwerp. 

Conclusie 

Fascinerend was hoe de dynamiek tussen de twee zich ontwikkelde, met als eerste Janneke die het 
apparaat kwam bestuderen, welke vervolgens de gehele test periode werd weggepest door Jip. Een 
oplossing hiervoor laten we voor nu buiten beschouwing, omdat we geen verdere invloed willen 
uitoefenen op de hiërarchie of relatie van de twee kea. Ook moeten elementen solide bevestigd 
worden, met weinig speling anders wordt dit geëxploiteerd door de nieuwsgierige en destructieve 
kea. Een aantal elementen in dit object leende zich er niet voor om optimaal gebruikt te worden, 
hierdoor zijn niet alle elementen even goed getest. Zo wordt gereedschap-gebruik test op zichzelf 
nogmaals getest, omdat deze de potentie heeft om het object langer interessant te houden. 
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(Figuur 27. Gereedschapstest opnieuw, Meester, 2020)



Test 1.2 - Tool test 

Het gebruik van gereedschap onder dieren is al vaker onderzocht en ook bij de kea succesvol getest 
(Auersperg, A. M. I., Huber, L., & Gajdon, G. K., 2011). Maar om zeker te weten dat de kea in Artis 
hier ook toe tot in staat zijn is een simpele doos gemaakt, waarin deze skills getest konden worden. 
De doos heeft een sleuf waarin een stokje gestoken kan worden, waar vervolgens de beloning naar 
rechts geschoven kan worden om binnen snavel bereik te zijn.  

Doel 

Het doel van dit experiment is testen of de kea’s in staat zijn om een object binnen het verblijf te 
vinden en zo te manipuleren dat zij een beloning ergens uit kunnen halen.    

Hypothese 

De verwachting is dat dit een tijdje zou kunnen duren 
voordat de kea dit door hebben. Veel van de 
leerprocessen gaan via trial-and-error en het is ook 
niet een gegeven dat het succesvol zou zijn. Als de 
kea vervolgens wel met een stok te werk gaat, dan zal 
het goed manoeuvreren hiervan ook nog wel 
moeilijkheden met zich meebrengen. De gebogen 
snavel van de kea, in tegenstelling tot de kraaien 
bijvoorbeeld, maakt het lastiger om accuraat lange 
voorwerpen te manipuleren. Ook is de kea uniek 
tegenover andere gereedschap gebruikende soorten, 
in het feit dat zij deze vaardigheid niet gebruiken in 
het wild. 

Resultaten 

Tegen verwachting in presteerde de kea goed op 
deze test en was de link tot het gebruiken van een 
stokje binnen luttele minuten gelegd. De doos 
werd eerst omgegooid, waarna bevestigd tegen het 
hek. Vervolgens duurde het geen vijf minuten 
voordat het eerste stokje gebruikt werd om binnen 
de doos te poeren. Dit stokje bleek te kort en 
buigbaar, waarna Jip een grotere, hardere stok 
pakte en hier de cashewnoot mee naar buiten 
schoot. Er waren een paar ontwerp foutjes, wat het 
soms wat ingewikkelder maakte. Zo gebruikte Jip 
het gat, waar de beloning uitgehaald moet worden, 
ook als insteek gat voor de stok. Hierdoor kon hij 
niet een goede hoek krijgen.  

Conclusie 

De kea in Artis is zeker instaat om tools te gebruiken, welke zij zelf kunnen vinden in het verblijf. Het 
is belangrijk dat de kea’s veel vrijheid hebben in waar ze kunnen staan, daarom is een platform of iets 
van houvast is essentieel. Het gebruiken van een stok maakt het geheel ook iedere keer weer variabel, 
wat potentieel de houdbaarheid en interesse voor het apparaat verlengt. En daarom wordt dit 
onderdeel zeker meegenomen in het eindontwerp. 
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(Figuur 29. Gereedschaptest, Meester, 2020)

(Figuur 28. Kea tool-use traps, Goodman, M. 2017)



Test 2.0 - Wigwap 

Voor het derde experiment is er gezocht naar een manier waarop het cognitief en de motoriek van de 
kea wat meer gestimuleerd kon worden. Hiervoor is er schetsmatig onderzoek gedaan en zijn er een 
aantal modellen gemaakt, welke te zien op de afbeeldingen hieronder. Deze zijn overwogen middels 
gewogen doelstellingen (denk hierbij aan het visueel de stappen kunnen volgen of motorische 
onzekerheid) en besproken met de verschillende experts. 

Uit de afweging is gebleken dat het derde 
experiment de wipwap moest worden, omdat 
deze het meest kansrijk was. De kea kon 
hierop balanceren om zo de beloning van 
het ene platform naar het andere platform te 
krijgen. Dit moesten ze ongeveer vijf keer 
doen om bij de beloning te komen. 
Interessant om te zien hoe de kea omgaat 
met de uitdagende motoriek. Ook geeft de 
doorzichtige voorkant het proces goed weer 
wat interessant is voor de kea en de 
bezoeker. Dit zou inzichten kunnen geven 
op het cognitie of denkwijze van de kea.  
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(Figuur 30. Schets- en modelverkenning, Meester, 2020)

(Figuur 31. Wigwap build, Meester, 2020)



Doel 

Het doel van dit experiment was het testen van een redelijke complexiteit. Hoe manipuleer je een 
relatief wankel object op zo een manier dat je een kleine beloning hierbinnen kunt bereiken. Er zijn 
in het nieuwe ontwerp ook wat andere stappen genomen om het geheel meer hufter-proof te maken. 

Hypothese 

De verwachting was dat de kea dit apparaat zeker door zou krijgen op een gegeven moment. Nog 
onzeker was hoe dit gedaan werd, door gewicht van links naar rechts te verplaatsen, of het gehele 
apparaat de manipuleren. Ook was de verwachting dat Janneke zou beginnen met onderzoeken, 
waarna ze weggepest zou worden door Jip. 

Resultaten 

Het eerste wat opviel was dat de hypothese over de dynamiek tussen Jip en Janneke klopte. Janneke 
begon met het onderzoeken van het nieuwe object, maar werd vervolgens weggejaagd door Jip, 
waarna ze ook niet meer in de buurt mocht komen van het object. Verder had Jip na een kleine tien 
minuten door hoe hij het moest oplossen, waarna hij de hele sequence in ongeveer 20 seconden kon 
uitvoeren. Eén van de interessante dingen, 
welke goed naar voren kwam op video, was dat 
Jip tussen de acties door even keek waar de 
beloning lag en vervolgens zonder te kijken 
precies de aantal keren het object kon kantelen. 
Ook de techniek waarmee hij dit deed was 
interessant en onverwacht. In plaats van het 
platform naar beneden te duwen, gooide hij het 
net hard genoeg omhoog dat het gehele object 
terug sprong en kantelde. Ook is geprobeerd 
om beide kea’s te verrijken door een extra 
object in het verblijf te plaatsen, maar Jip 
bemande beide.  

Conclusie 

Het object bleek uiteindelijk toch niet complex genoeg te zijn. Wel leken ze het interessant te vinden, 
aangezien ze een goede twee uur onaangebroken aan het spelen waren ermee. De dynamiek tussen 
Jip en Janneke blijft hetzelfde. Er waren een aantal ontwerp foutjes in dit ontwerp, maar hier wordt 
verder geen tijd aan besteed, omdat we de informatie hebben die nodig is. Ook wordt het geheel 
interessanter wanneer de kea andere soorten bewegingen met doen en motorisch meer wordt 
uitgedaagd. 
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(Figuur 32. Wigwap eerste test, Meester, 2020)



Variabel 

Uit vorige testen is gebleken dat een puzzel al snel te makkelijk wordt voor de kea en dat dit op lange 
termijn niet interessant zal blijven. Daarom is er gezocht naar een manier waardoor de uitvoering 
iedere keer wat anders is, met andere worden een variabel. Er zijn hiervoor verschillende vormen van 
variabiliteit onderzocht en met elkaar afgewogen middels een Harris Profiel, deze is terug te vinden 
in bijlage 3.  

Zichzelf of met elkaar 

Een van de manieren waarop een object 
potentieel voor langere tijd interessant zou 
kunnen blijven is wanneer deze autonoom 
gestart zou kunnen worden door één van de 
kea’s, waarbij de andere kea motiveert wordt 
om te komen kijken of zelfs meehelpen. Er zijn 
verschillende experimenten gedaan, waarbij 
meerdere kea nodig zi jn om iets te 
bewerkstelligen (Heaney, M., Gray, R. D., & 
Taylor, A. H., 2017). Deze vorm van 
samenwerking geeft een variabele, aangezien 
de intentie of tijdstip van de dag kan 
verschillen. Ook zou het iets kunnen doen met 
de dynamiek van de twee, wat verschillende 
gevolgen kan hebben. In het wild is het niet 
uniek dat kea's samen te werk gaan, maar dit 
is binnen een groep van tientallen kea’s, welke 
ieder andere rollen uitvoeren (Diamond, J., & 
Bond, A. B., 1999). We kunnen er niet vanuit 
gaan dat de kea’s in Artis te werk gaan als het 
onderzoek suggereert. 
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(Figuur 33. Coop Intelligence, Wilson, A. 2010)

(Figuur 34. Teamwork model, Meester, 2020)



Invloed van buitenaf 

Een andere mogelijkheid die verkent is, is er een waarbij contextuele factoren (zoals bijvoorbeeld het 
weer, aantal bezoekers, tijdstip of temperatuur) een invloed hebben op hoe het object zich gedraagt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan een object wat bij regen zich vult met water en daardoor kantelt, 
hierdoor krijgt het volledige object een andere toepassing. Of als er verschillende boxen gekoppeld 
zijn aan een mechanische tijdklok en deze om het uur open gaan, waarbij hun inhoud blootgesteld 
wordt. De verzorgers kunnen dan tijdens hun dagelijks rondje deze dozen op willekeurige manier 
vullen, waardoor de kea gemotiveerd wordt om de verschillende dozen te blijven onderzoeken, wat 
het foerageer gedrag stimuleert.  
 

Bezoeker 

En tot slot de derde richting, hierbij speelt de bezoeker een rol in het uitvoeren van een taak. Dit was 
in eerste instantie een gevoelig puntje, aangezien Artis de interactie tussen mens en dier liever 
vermijdt, omdat de grens tussen educatie en vermaak delicaat is. Maar na een aantal gesprekken met 
Thijs, Karline en Anne, bleek hier toch wel interesse naar te zijn, omdat dit veel potentie heeft. Het 
idee van deze richting is dat de bezoekers een onderdeel uitmaakt van een bepaalde sequence. 
Neem als voorbeeld een puzzel, waarbij in verschillende stappen een bal van punt A naar punt B 
moet komen, het idee is dat een aantal 
van deze stappen uitgevoerd worden 
door de kea en de andere door de 
bezoeker. Hierdoor krijg je interessante 
interactie met de mens, welke iedere 
keer variabel is en de grootste potentie 
heeft om een educatieve boodschap 
mee te geven. Elk individu heeft een 
ander uiterlijk, een andere intentie of 
energie niveau, denk aan een luid kind 
of een rustige opa. Ook is het 
interessant hoe de kea na verloop van 
tijd de aandacht van de bezoeker 
probeert te vragen, hoe zij manipulatie 
buiten hun verblijf uitoefenen. Wie 
speelt met wie?  
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(Figuur 36. Testing the Smart, Jaffe, K. 2015)

(Figuur 37. Redenering, Pullano, N. 2020)

(Figuur 35. Context model, Meester, 2020)



Even op een rijtje. 

Om er zeker van te zijn dat de beste manier van variabiliteit wordt 
gekozen zijn de drie met elkaar afgewogen. De manier waarop dit is 
gedaan is middels een Harris Profiel. De resultaten hiervan zijn besproken 
met de verschillende experts en de punten waarop afgewogen is zijn de 
volgende: 

1. Variabel 
- Hoe verschillend is iedere uitvoering. 

2. Interactie 
- Hoe ziet de interactie tussen de twee kea eruit. 

3. Bezoeker 
- In hoe verre speelt de bezoeker een rol. 

4. Artis 
- Hoe komt dit overeen met het beleid van Artis. 

5. Reset 
- Hoe gemakkelijk is het te resetten. 

6. Implementatie 
- Hoe gemakkelijk is het te implementeren in het huidige verblijf. 

Om te beginnen bij ‘Zichzelf of met elkaar’. Deze vorm van variabiliteit is interessant omdat je 
hierbij niets hoeft te resetten en de kea zelf kunnen bepalen wanneer zij gestimuleerd willen worden. 
Het lastige aan dit verhaal is enkel dat er al een redelijk gedefinieerde hiërarchie is tussen de twee 
kea's. En samenwerking tussen de twee is niet een gegeven. Ook kan het juist veel stress opleveren 
om deze samenwerking te forceren. Met als een van de gevolgen een verstoorde (romantische) 
verhouding tussen de twee. En doordat de kea zelf kan bepalen wanneer zij deze vorm van verrijking 
gebruiken is het voor de bezoeker niet altijd zichtbaar, hierdoor wordt het lastig om de gewenste 
educatieve boodschap aan iedereen mee te geven. En daarom wordt deze vorm van variabiliteit niet 
toegepast. 

Vervolgens ‘Invloed van buitenaf’. Er zijn veel mogelijkheden hiermee, enkel is de toepassing en 
variabiliteit twijfelachtig. Zo ligt de variabiliteit, bij het voorbeeld met verschillende boxen, enkel en 
alleen bij de verzorger. En ook het weer is in Nederland vrij gemodereerd en het zou jammer en 
onhandig zijn als hier alles mee valt of staat. Hierdoor heeft ook de bezoeker een beperkt beeld van 
de mogelijkheden, wat de educatieve boodschap passiever maakt. Ook komt hier technisch gezien 
nog een hele boel bij kijken en aangezien er beperkte tijd is voor dit project lijkt het niet zinvol om al 
deze tijd te investeren in het vernuftigste object met de meest innovatie techniek, maar juist de kern 
van het probleem aanpakken, de verveling en de boodschap. Daarnaast is het doel het object semi 
permanent toepasbaar te maken in het huidige verblijf, zonder al te veel verandering voor zowel de 
verzorgers als Artis. En dit lijkt helaas wel het geval met een volledig nieuw mechanisch of elektrisch 
systeem. Daarom wordt ook deze vorm van variabiliteit niet gebruikt voor het eindontwerp. 

En tot slot ‘De bezoeker’. Er zit veel potentie in dit idee. Doordat de bezoeker iedere uitvoering 
anders maakt voor de kea en daarbij de houdbaarheid verlengt. Daarnaast is het buitengewoon 
interessant wat dit voor resultaten geeft in het gedrag van de kea, net als voor de mens. We hebben 
het eerder al gehad over hoe educatie verwerkt zit in dierentuinen of musea en wat hier lastig aan is. 
En deze vorm van interactie lijkt de manier om de educatieve drempel te overbruggen. 
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(Figuur 38. Harris Profiel, 
Meester. 2020)



Dus, 

Naast het Harris Profiel is er ook overlegd met de verschillende experts om tot de beste keuze te 
komen. Uit deze verschillende afwegingen is gebleken dat de optie waarbij de bezoekers fungeert als 
variabel de beste keuze is. En het feit dat de bezoeker een rol speelt in het uitvoeren van een taak 
brengt nog iets anders met zich mee… 

Verrijk elkaar 

Een dergelijke intieme ervaring met een dier heeft de potentie om bewustzijn en motivatie binnen de 
mensen te creëren. Wanneer deze goed gefaciliteerd en met educatieve overwegingen zijn, zal dit 
langdurig effect hebben (Packer, J., & Ballantyne, R., 2010). Artis is een educatief instituut, met als 
doel mensen hun ogen openen en motivaties sturen. Dit gaat soms op een vrij passieve manier. Maar 
wanneer mensen geconfronteerd worden met de intelligentie van de kea (voor veel mensen ‘gewoon 
een vogel’), zou dit een blijvende impact kunnen hebben op de bezoekers, de kea’s en dieren in het 
algemeen. De droom is dat bezoekers na hun bezoek aan Artis naar huis gaan en onderweg 
nadenken over wat voor impact zij zelf hebben op de wereld en hoe zij kunnen bijdrage aan een 
gezonde biodiversiteit. Mensen moeten geraakt worden, hierbij is een simpel informatiebordje over 
de eetgewoontes en land van herkomst is niet genoeg. Mensen moeten door middel van al hun 
zintuigen ervaren hoe grandioos de natuur is en hoe wij het voor lief hebben genomen de afgelopen 
decennia. De nieuwe generatie moet bewuster zijn dan ons, de nieuwe generatie moet zich willen 
inzetten voor meer dan zichzelf, anders moet de nieuwe generatie genoegen nemen met een grijze 
artificiële wereld.  

Dit klinkt allemaal extreem maar moderne dierentuinen hebben als een van de weinige de unieke 
mogelijkheid om mensen te overtuigen van het belang van een wilde natuur. Zoveel dieren leven hun 
leven in een afgesloten ruimte voor menselijke ‘educatie’ en dierentuinen moeten hier voor deze 
dieren en het natuurlijk leven alles uit proberen te halen. 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(Figuur 39. Wie kijkt naar Wie, McManus, J. 2010)



Test 3.0 - BrainChain 

Er wordt gezocht naar een vorm van verrijking waarbij de bezoeker een onderdeel is van de oplossing 
en daarbij als variabel fungeert. Hiervoor is er schetsmatig onderzoek gedaan en is er veel overleg 
geweest met Thijs de Zeeuw. 

  

Maar voordat er een complexe puzzel worden bedacht moest er eerst getest 
worden hoe de kea’s om zouden gaan met de interactie met bezoekers. 
Daarvoor is een simpele constructie bedacht waar de kea samen met de 
bezoeker een puzzel moet oplossen. De bezoeker trekt aan een touw, 
waardoor er een beloning (bijvoorbeeld noten of een stuk wortel) in zicht 
valt. Vervolgens kantelen de kea en de mens om en om een platform, 
waardoor de beloning uiteindelijk binnen snavel-bereik ligt. 

Doel 

Het doel van deze test was om te zien hoe de kea reageert op het feit dat ze interactie aan moeten 
gaan met de mens. Hoe geduldig ze zouden zijn als de mens even niet reageert en hoe de mensen 
dan weer hierop zouden reageren. Kortom, hoe ziet de mens-dier interactie eruit met de intelligente 
kea. En wat voor invloed heeft dit op het gedrag van de kea. Ook krijgt de mens hier een intieme 
ervaring met de kea en het is interessant om te zien hoe de bezoekers hierop reageren. 

 25

(Figuur 40. Brainstorm bezoeker, Meester, 2020)

(Figuur 41. concept, Meester, 2020)

(Figuur 42. Bezoeker test, Meester, 2020)



Hypothese 

De verwachting is dat de puzzel zelf niet al te moeilijk zal zijn en dat zij dit na een aantal minuten 
wel door zullen hebben. Ook is de verwachting dat het object maximaal getest wordt op zwakheden, 
wanneer de kea moet wachten op de bezoeker. Er zijn wel onderzoeken die het geduld van de kea 
getest hebben met vrij overtuigende resultaten (Schwing, R., Weber, S., & Bugnyar, T., 2017). Het zou 
niet geheel verrassend zijn als de kea zich kan inhouden wanneer de beloning recht in zicht ligt. 
Verder is Janneke nieuwsgierig en lijkt ook meer zelfvertrouwen te hebben, er is een kans dat zij zich 
comfortabeler voelt met deze test, zo dicht bij de mensen. Het is waarschijnlijk dat zij nu wat meer 
mag testen. 

Resultaten 

Zoals verwacht ging de test zonder al te veel moeite. Janneke had opnieuw de 
eerste interactie met het apparaat, maar Jip was vervolgens de enige die ermee 
mocht spelen. Na een aantal keer het spel gedaan te hebben met verschillende 
soorten bezoekers (jong en oud), probeerde we wat te variëren met de intentie en 
tempo. Zo wachtte we een tijdje met het optillen van het tweede platform, wat 
als verrassend resultaat had dat Jip netjes zat te wachten, tot wel 18 seconden 
lang. Dit kon alleen niet te vaak gedaan worden, omdat Jip dan zelf aan het 
touwtje van de bezoeker ging trekken. Daarnaast was een belangrijk  inzicht toch 
wel de enthousiaste bezoekers. Verbaal en non-verbaal werd de interesse en 
affectie voor de kea’s uitgesproken. Te zien was hoe de ouders aan hun kinderen 
voorstelde om de puzzel op te lossen, omdat zij dit zelf graag wilde zien en 
ervaren. De bezoeker is natuurlijk mega belangrijk voor Artis en dit vergroot de 
betrokkenheid en loyaliteit (Mascarenhas, O. A., Kesavan, R., & Bernacchi, M. 
2006). 

Om er achter te komen of het toepassen van de verrijking, ook de gewenste gevolgen heeft op het 
gedrag van de kea, zijn er gedragsonderzoeken voor, tijdens en na het toepassen van de verrijking 
gedaan. Deze gedragsonderzoeken zijn niet alleen bij de kea, maar ook bij de roze Kaketoe 
uitgevoerd. Samen met de studenten van de minor Evolutionair Gedragsbiologie is er gemeten hoe 
vaak de vogels verschillende gedragingen vertoonde. In de tabel hieronder zijn de verschillende 
gedragingen waar op gelet is te zien (Kelly, D., 2006). Deze gedragingen zijn gemeten door middel 
van een ethogram. De resultaten hiervan zijn op de volgende pagina te zien.  

Deze gedragingen zijn ook gemeten bij de Mitchells kaketoe, waar ook interessante bevindingen uit 
zijn gekomen. De Kaketoes waren tijdens het experiment gestrest door de nieuwe situatie en mensen 
in hun verblijf. Hierdoor zijn de resultaten niet een goede representatie van het potentieel van de 
Kaketoe. Wel is dit een goede eerste stap naar een van de persoonlijke doelen, namelijk een 
universele, breed toepasbare verrijking die door meerdere diersoorten gebruikt kan worden. Er moet 
meer onderzoek gedaan worden voordat dit praktisch toepasbaar is, maar een goede eerste stap voor 
de toekomst. 

Symptomen van stress: 
- Zelfverminking  
- Ijsberen 
- Agressie 
- Bijten van verblijf 
- Verhogen van veren op het hoofd 

Sociaal gedrag: 
- Elkaar verzorgen 
- Paren 
- Dominantie tonen 
- Onderdanig opstellen

Speel gedrag: 
- Steekspel 
- Spelen met object

Vocaliseren: 
- Korte vocalisatie 
- Lange vocalisatie
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(Figuur 43. Bezoeker 
test, Meester, 2020)



Om een zo accuraat mogelijke verandering in gedrag te zien, zijn deze gedragingen zowel gemeten 
tijdens het testen, als op de momenten voor- en nadat het object aanwezig was. In de grafieken zijn 
de twee donkere lijnen de kea’s en de twee lichte de kaketoe’s. Hier zijn de volgende bevindingen 
uitgekomen. De stress gerelateerde symptomen waren tijdens het experiment zo goed als verdwenen, 
alle aandacht leek voor het nieuwe apparaat en had daarmee het gewenste resultaat. Ook na de test 
vertoonde de kea nog steeds minder stress symptomen dan hiervoor. Wat verder opviel was dat de 
sociale gedragingen en het speelgedrag na de inzet van het apparaat minder werden. Dit kan als 
reden hebben dat de kea simpelweg uitgespeeld waren. Goed ook om te vermelden is dat 
speelgedrag bij kea’s voornamelijk voorkomt in jonge kea’s, welke de sociale hiërarchie nog moeten 
leren en moeten spelen om sterker te worden en hun krachten te leren kennen (Diamond, J., & Bond, 
A. B., 1999). Het zou goed kunnen dat deze sociale uitingen een actie uit wanhoop waren om de dag 
wat interessanter te maken.  
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(Figuur 44. Resultaten Ethogram Evolutionair Gedragsbiologie, Speijer, Wilhelm, Bulterman 2020)



Conclusie 

Deze test was een groot succes, zowel bij de kea’s als bij de bezoeker. Ouders en kinderen waren 
verbaasd over hoe slim en vernuftig de kea dit deed en zij werden om de haverklap 
gecomplimenteerd met dingen als: ‘Die is slim!’ ‘Wat een prachtige vogel.’ ‘Moet je kijken!’. Dit is 
een duidelijk verschil met wat de bezoekers in het begin riepen, toen er iets getest werd wat niet in 
zicht was. Toen luidde er uitspraken als: ‘Is dit een uil?’ ‘Waar zijn de apen?’ ‘O, ja.’ De waardering 
voor deze interactie groeide en dat is ook zeker een van de doelen.  

Uit de verkregen data kunnen we concluderen dat het verrijking element een positieve invloed heeft 
op het gedrag van de kea’s, waarbij de stress gerelateerde symptomen afnemen. Er moet nog 
onderzocht worden wat dit op lange termijn zal betekenen, maar het is in ieder geval meer dan 
genoeg reden om hiermee door te gaan. Het doel is nu een verbeterde versie ontwerpen van deze 
mens-kea interactie, welke het verhaal van de kea versterkt en haar kwaliteiten nog meer naar voren 
laat komen.  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(Figuur 45. Bezoeker enthousiasme, Meester, 2020)



BrainChainer 
Het eindontwerp is tot op zekere hoogte gelijk aan die van het laatste experiment; Het kea-bezoeker 
interactie object. Dit object laat de bezoekers samenwerken met de kea. Voor de kea is deze 
interactie zowel interessant, spannend, waardevol (beloning) en verrijkend. Doordat de intentie en 
het energieniveau van de tegenspeler telkens varieert blijft het proces vernieuwend. Ook is het 
spannend, doordat de ‘kwetsbare’ vogel een interactie op gaat zoeken met een gevaarlijk wezen, dit 
is te vergelijken met een kraai die wat eten probeert te vergaren bij een kadaver waar de leeuw nog 
steeds aan zit te eten. Dit is risicovol, maar wel belonend. En deze natuurlijke spanningen zijn 
essentieel voor een rijk leven. En tot slot is dit concept volledig nieuw voor de kea, doordat zij actief 
invloed leren uitoefenen buiten hun verblijf. Wie weet hoe de kea na verloop van tijd de aandacht 
van voorbijganger probeert te krijgen? 

Co-creation 

Verder is het voor de mens ook een nieuwe ervaring, waar ze van dichtbij de intelligentie en 
motorische skills van de vogel mogen bewonderen. Dit is waar de interactieve puzzel een groot 
verschil maakt. Deze directe interactie met een intelligente entiteit overbrugt alle educatieve niveaus 
en zorgt dat de bezoeker enkel en alleen in het moment is (Ross, S. R., & Gillespie, K. L. 2009).  Deze 
manier van interactie is nieuw en heeft een grote impact op het ecologisch bewustzijn en leerproces 
van de bezoekers. Het object moet dan ook ingezet worden als educatief middel welke het verhaal 
van de kea en Artis vertelt. Hierdoor wordt de kans vergroot dat een educatieve boodschap goed 
overkomt bij de bezoekers, die dit vervolgens aan andere mensen vertellen.  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(Figuur 46. Brainchainer context, Meester, 2020)



Proces 

Het principe van de bezoeker-kea puzzel bleef hetzelfde, enkel moesten de 
platformen nu zowel cognitief als motorisch uitdagender. Er is door middel van 
schetsen en papieren modellen onderzocht wat mogelijke toepassingen waren. 
Deze zijn getest en besproken met de verschillende experts. Het was belangrijk 
dat de platforms mechanisch zo simpel mogelijk werden. Dit om mogelijke 
p r o b l e m e n t e v o o r k o m e n , e n d a a r m e e d e d u u r z a a m h e i d e n 
gebruiksvriendelijkheid van het gehele object te verbeteren.  

 

Ongeveer halverwege het realisatieproces werden de dierentuinen 
wegens corona gesloten. Dit betekende dat het object niet meer 
getest zou kunnen worden. Om deze reden werd het bouwen aan 
het product gepauzeerd, en werd het product conceptueel 
uitgewerkt. Maar na advies van Thijs en de examinators is toch 
besloten het model af te maken tot ‘proof-of-principle’, waarbij de 
algehele werking getest zou kunnen worden.  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(Figuur 47. Brainstorm/divergeren, Meester, 2020)

(Figuur 48. Model/concept bouw, Meester, 
2020)



Hoe het werkt? 

De kea, als hoofdpersoon in dit verhaal, heeft een vrij eenvoudige takenomschrijving. Wanneer er 
bezoekers in de buurt zijn is het aan de kea om hiervan de aandacht te trekken of hen naar het object 
te lijden. Waarna de kea moet wachten op het initiëren van de bezoeker. Zodra de bezoeker de 
puzzel heeft geactiveerd, middels een dispenser, voeren de kea en haar tegenspeler de stappen uit.  

Puzzel 

Het object is nog steeds een soort ‘puzzel’, maar dan nu met 
verschillende niveaus en gevarieerde moeilijkheidsgraden. Hier rechts 
zijn de stappen van het vernieuwde model te zien. Het gaat als volgt: 

1. Bezoeker initieert sequence door de dispenser te activeren. 
2. De kea draait aan de disc om de beloning naar beneden te laten 

vallen. 
3. De kea beweegt het platform ofwel naar links, of naar rechts. 
4. Bij het volgende platform moet de ene keer de kea aan het 

handeltje draaien en de andere keer de bezoeker. 
5. Deze sequence is gelijk aan die van het vorige ontwerp, waar de 

bezoeker het platform kantelt om de beloning naar het volgende 
platform te krijgen. 

6. De kea gebruikt een stok of een ander langwerpig voorwerp om de 
beloning van links naar rechts te manoeuvreren.  

7. Het laatste platform is gelijk aan stap 5 en wordt door de kea 
bedient. 

8. Hierna kan de kea de beloning pakken. 

Doordat een aantal stappen voor de bezoeker gelijk zijn aan die van 
de kea wordt het verband van cognitieve gelijkheid versterkt. Dit is het 
basisprincipe van de puzzel. In het volgende stuk leest u meer over de 
variabele die hierin zijn verwerkt en hoe dit object voor langere tijd 
interessant blijft. 
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(Figuur 49. Concept werking, 
Meester, 2020)

(Figuur 50. Model werking, Meester, 2020)



Variabel 

Naast dat er in het verbeterde ontwerp een aantal nieuwe stappen zitten, zijn de stappen ook 
motorisch uitdagender. Elk platform vraagt om een ander soort beweging, zoals kantelen, schuiven, 
draaien en een object manoeuvreren. Wat je wilt voorkomen is dat de gehele sequence op een 
gegeven moment spiergeheugen wordt, en dat de kea de hele puzzel op automatische piloot uitvoert. 
Er zijn in het ontwerp een aantal dingen toegevoegd wat dit probleem oplost. Zo zorgt het tweede 
platform voor een wisselend effect, doordat de beloning de ene keer links naar beden valt en de 
tweede keer rechts. Ook het platform waar de kea een stok voor moet gebruiken is telkens anders. 
Zowel waar en hoe de beloning op dit platform valt, als welke stok de kea hiervoor gebruikt. 
Daarnaast is het faciliteren van de interactie tussen de bezoeker en de kea een grote variabele. Zoals 
eerder vermeld maakt de intentie en energie van de verschillende soorten mensen elke uitvoering net 
iets anders. Deze punten moeten ervoor zorgen dat het object voor een lange periode interessant en 
uitdagend blijft, zowel cognitief als motorisch. 

 
 

Blinders 

Daarnaast wordt het ontwerp ook zo opgebouwd dat er bij elk platform een ‘blinder’ ingeschoven 
kan worden. Hierdoor wordt het visuele aspect van de kea ontnomen, met als gevolg dat de kea meer 
moet vertrouwen op geheugen en auditieve hints. Deze ‘blinders’ kunnen afwisselend ingezet 
worden, bij steeds andere platforms (of allemaal) 
om de moeilijkheidsgraad aan te passen. Dit heeft 
natuurlijk als direct gevold dat de puzzel steeds 
moeilijker uit te voeren is, maar daarnaast heeft het 
ook nog een ander potentieel gevolg. 

Doordat er een bepaalde onzekerheid heerst op het 
object, of er nou wel wat in ligt of niet, waarbij de 
kea om de zoveel tijd de neiging krijgt om even te 
kijken of er al iets in ligt. Hierbij wordt er een 
natuurlijke gedraging gestimuleerd, het foerageer 
gedrag (Newberry, R. C. 1995). Net als bij de 
o l i fan ten in Ar t i s waarb i j versch i l lende 
voederhokken willekeurig gevuld worden zodat zij 
blijven verkennen. 
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(Figuur 51. Variabiliteit concept, Meester, 2020)

(Figuur 52. Concept blinders, Meester, 2020)



Dispenser 

In het vorige object, met de bezoeker, was een dispenser gemaakt (zie afbeelding) 
welke geactiveerd werd door aan een touwtje te trekken. Dit maakte het geheel 
autonoom, waarbij de verzorger enkel tijdens hun dagelijkse rondje de dispenser 
hoeven te vullen. Deze dispenser werkte redelijk, zolang hij stationair geplaatst 
werd. Enkel ontstond na verloop van tijd wat mankementen, nadat de kea en de 
kinderen de dispenser maximaal getest hadden op zwakheden. Zo hielden de 
kinderen de dispenser onder spanning, waardoor hij open bleef staan en bleven er 
na een aantal keer wat beloningen in hangen.  



Voor het nieuwe ontwerp is gekozen om een dispenser in 
te kopen. Dit om tijd en geld te besparen bij het ontwerpen 
en om de duurzaamheid te garanderen. Dit onderdeel zou 
ook gemakkelijk opnieuw ingekocht kunnen worden als er 
iets aan mankeert. Het dispenser wat hiervoor is gekozen is 
ontworpen voor ijs-toppings (FoodDispense. 2017), welke 
bedoelt is om kleine hoeveelheden te dienen. Dit om 
misbruik aan de kant van de bezoeker te verminderen. 
Daarnaast wordt het geheel op een hoogte van 180 cm 
geplaatst, wat de gemiddelde reikhoogte is van kinderen tot 
en met 8 jaar (DINED, 2020). Hierdoor zullen kleine 
kinderen niet zomaar aan de dispenser kunnen zitten.  

De dispenser is te activeren door aan een uitstekende handel te 
draaien. Hiervoor is gekozen omdat de beweegvrijheid wordt beperkt 
door het hekwerk van het verblijf van de kea. Daarnaast komt deze 
draaiende beweging overeen met de actie die de kea moet uitvoeren. 
Door deze motorische acties gelijk te maken wordt de intieme 
ervaring en vergroten daarmee ook de relatie tot dit dier.  
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(Figuur 53. Dispenser 
test, Meester, 2020)

(Figuur 54. Dispenser build, Meester, 2020)

(Figuur 55. Dispenser inkoop, Meester, 2020)

(Figuur 56. Motorisch 
gelijk, Meester, 2020)



Hoe ziet het eruit? 

De vormgeving van het object is zeker belangrijk. Niet alleen voor de 
kea, maar ook zeker voor Artis. Artis heeft een huisstijl, een bepaalde 
sfeer wat zij willen uitstralen en hier moet rekening mee gehouden 
worden in het eindontwerp. Er zijn al een aantal eisen opgesteld naar 
aanleiding van voorafgaande projecten, deze zijn terug te vinden in 
bijlage 6. Verder is het nog goed om erbij te vermelden dat het uit 
ontwikkelen van een dergelijk element in een dierenverblijf 
gemakkelijk twee of drie jaar kost. De ambitie is wel om het object 
naar een dergelijk niveau te brengen dat het wel semipermanent 
toegepast kan worden in het huidige verblijf, maar om alle 
ontwerpdetails perfect te krijgen is meer tijd nodig. 

  

 

Natuurlijk 

De eerste intuïtie was om het object zo natuurijk mogelijk te 
maken. Het is belangrijk om erbij te vertellen dat de perceptie 
van wat ‘natuurlijk’ is, verschilt voor wilde kea’s en de twee in 
Artis. Jip en Janneke hebben zelf nog nooit gefoerageerd op open 
sneeuwvlaktes of op de ruggen van schapen gestaan. Ondanks 
dat je met dergelijke ontwerp details wel een educatief verhaal 
kunt vertellen, is de realiteit voor Jip en Janneke anders. Zij 
kennen enkel de binnenkant van hun verblijf, welke met 
spuitbeton is opgevuld en omringt is met stalen draad. Deze 
laatste perceptie van ‘natuurlijk’ wordt meegenomen in het 
eindontwerp. Hiermee ligt de focus meer op het tentoonstellen 
van de intelligentie en vaardigheden van het dier, dan op 
historische of geografische feiten. 
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(Figuur 57. Context, Meester 
2020)

(Figuur 58. 3D, Meester 2020) (Figuur 59. Schetsen Vorm, Meester 2020)

(Figuur 60. Materiaal, Meester 2020)



Uit onderzoek is ook gebleken dat het voor de bezoekers niet 
veel meer impact maakt of een verrijking element er 
‘natuurlijk’ uitziet of niet. Dit kan zelfs averechts werken, 
wanneer een natuurlijk element nagemaakt wordt en toegepast 
in een verblijf welke dit niet versterkt is de perceptie van 
mensen juist dat het dier in het des betreffende verblijf 
ongelukkiger is. Daarom is het streven niet om een ‘natuurlijk’ 
ogend (met bijvoorbeeld bomen en rotsen) object te maken, 
maar een die de stijl van het huidige verblijf doorzet (McPhee, 
M. E., Foster, J. S., Sevenich, M., & Saunders, C. D. 1998). 

Om deze hele sequence uit te voeren 
moet de kea instaat zijn om zich vrij te 
manoeuvreren rondom het object. Ook 
al zijn Jip en Janneke wel instaat om zich 
aan het hek vast te houden, moet dit niet 
de enige optie zijn. In het huidige 
verblijf worden ook zwevende bomen 
toegepast, welke aan het dak bevestigd 
zijn. Hierdoor is het idee ontstaan om een dergelijk stuk hout te gebruiken in de 
buurt van het nieuwe object, waardoor de kea zelf kan kiezen op welke takken 
die gaat staan om ergens goed bij te kunnen. 

Materiaal 

Het materiaal wat is gekozen voor het ‘proof-of-principle’ model is plexiglas 
(Polymethylmethacrylaat). Er is hiervoor gekozen omdat de puzzel en de verschillende stappen goed 
zichtbaar zijn voor zowel de kea als de bezoeker. Het plexiglas wat gebruikt is in de verschillende 
modellen is afkomstig van Artis zelf. Zij hadden dit nog over van andere projecten, wat het geheel 
circulair maakt. Of het materiaal op lange termijn kras bestendig genoeg is moet nog blijken, maar 
voor de test periode is dit meer dan genoeg. Als dit in de toekomst wel een probleem blijkt te zijn, 
dan kan ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen) overwogen worden, aangezien dit materiaal een stuk 
slijtvaster is en langer mee zal gaan (Olivera, S., 2016). 

Om het geheel te versterken zijn metalen hoeklijnen bevestigd aan het model. Deze bieden niet 
alleen stijfheid tijdens gebruik, maar zorgen er ook voor dat de kea weinig mogelijkheid heeft om 
zwakheden te exploiteren. Daarnaast kunnen aan deze metalen randen ook onderdelen gelast 
worden om het geheel te bevestigen aan het hekwerk van het verblijf. De wens is om deze 
bevestigingen overeen te laten komen met gelijk soort bevestigingen zoals in andere verblijven in 
Artis. Wegens de sluiting van het park kon er hier helaas geen verder onderzoek naar gedaan worden.  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(Figuur 61. Verblijf, Meester 2020)

(Figuur 62. Boom, 
Meester 2020)

(Figuur 63. Model, Meester 2020)
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(Figuur 64. Concept 3D, Meester 2020) (Figuur 65. Model, Meester 2020)

(Figuur 66. Proof-of-principle, Meester 2020)



Extra 

Verzorgers 

Voor de verzorgers van de kea kan het niet eenvoudiger, er wordt 
ook niet iets nieuws toegevoegd aan hun huidige routine, wat het 
concept des te waardevoller maakt. Elke ochtend maken de 
verzorgers hun rondje, waarbij ze het geprepareerde eten 
verspreiden (of verstoppen) door het verblijf. Het enige wat zij 
hierbij dan hoeven te doen is een handje vol met hard voedsel 
(bijvoorbeeld noten) in de dispenser gooien. Deze kan dan de rest 
van de dag, of langer, gebruikt worden. De bezoekers bepalen 
vervolgens in welke regelmaat deze puzzel uitgevoerd mag 
worden. Er is verder weinig onderhoud nodig. Wanneer dit wel 
nodig is kan het gehele object simpelweg van het hek worden 
gehaald, waarna deze gedemonteerd en schoon gespoten kan 
worden. 

Informatiebord 

Artis is een educatie instituut en maakt dit ook duidelijk op hun 
website (Natura Artis Magistra., 2020). Een van de meest 
gebruikelijk manieren van educatie in dit soort parken is 
bebording. Informatie over algemene kennis over het dier, soms 
wat interessante feiten of eetgewoontes en vaak ook nog hoe groot 
of zwaar het dier kan worden. Toch lijken dit soort elementen soms 
verstopt of te passief (Ojalammi, S., & Nygren, N. V. 2018).  

Dit is waar de interactieve puzzel een groot verschil maakt. Deze directe interactie met een 
intelligente entiteit overbrugt alle educatieve niveaus en zorgt dat de bezoeker enkel en alleen in het 
moment is (Ross, S. R., & Gillespie, K. L. 2009). Waardoor de kans vergroot wordt dat dit moment en 
de des betreffende boodschap goed overkomt bij de bezoekers. Deze ervaring wordt ondersteund met 
een relevant informatiebord. Op het informatiebord moeten dingen komen te staan als cognitief 
vermogen, natuurlijke gedragingen (welke verbonden zijn met het object, denk aan foerageren) en 
natuurlijk de gebruiksaanwijzing voor de puzzel. Hierdoor zullen bezoekers stil staan bij het feit dit 
dier niet alleen in onze wereld leeft, maar ook andersom. En wat onze impact of bijdrage is in dit 
verhaal. 

 

 37(Figuur 68. Bebording Aziatische 
olifant, Meester 2020)

(Figuur 67. Bebording, Meester 
2020)

(Figuur 69. Bebording ontwerp, 
Meester 2020)



Conclusie 
In dit onderzoek is gezocht naar een antwoord op de vraag: ‘Hoe kan de relatie tussen mens en dier 
verbeterd worden door middel van een verrijkend object voor de kea in Artis?’  
Hiervoor is er door middel van gerichte experimentele tests en kwantitatief onderzoek bekeken waar 
de kea toe tot instaat is en wat de meeste impact maakt op de bezoekers. 

Uit de resultaten naar de verschillende manieren van variabiliteit is gebleken dat een interactie met 
de bezoeker het beste is om het object langdurig interessant te houden voor de kea. Hierbij nemen de 
stress gerelateerde gedragingen van de kea zowel tijdens als na het gebruiken van het object af. Deze 
interactie zorgt er gelijktijdig voor dat de bezoeker een intieme ervaring heeft met de kea. Een 
dergelijke ervaring maakt dat de bezoeker een educatieve boodschap beter onthoudt en bewuster 
wordt. Dit vergroot de kans op gedragsverandering bij de mens. 

Uit dit onderzoek kan geconcludeerd worden dat het verrijkend element zowel helpt bij het cognitief 
stimuleren van de kea, als een memorabel moment faciliteren voor de bezoeker. Hierbij nemen stress 
gerelateerde symptomen bij de kea af en blijft een educatieve boodschap bij de bezoeker beter bij. 
Dit heeft als resultaat een verbeterde relatie tussen mens en dier. 

Aanbeveling 

Uit het onderzoek is gebleken dat een dergelijke, goed gefaciliteerde, interactie tussen kea en mens 
kan bijdragen aan een verbeterde relatie tussen mens en dier. Toch zouden de volgende drie punten 
op lange termijn nog onderzocht moeten worden: 

- Wat voor effect deze interactie heeft op het gedrag van de kea. Met als doel dat stress gerelateerde 
gedragen afnemen en de twee kea’s in de toekomst nog willen voortplanten. 

- Hoe de bezoeker omgaat met het zelf te bedienen systeem. Zodat misbuik voorkomen wordt en 
meerdere bezoekers op een dag de interactie kunnen ervaren. 

- Of het huidige materiaal (Polymethylmethacrylaat) slijtvast genoeg is om het zicht optimaal te 
houden. Anders zou een harder materiaal als ABS (Acrylonitril-butadieen-styreen) overwogen 
moeten worden. 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(Figuur 70. Context, Meester 2020)



Ambitie 
Mijn ambities binnen dit project zijn net als mijn kennis gaandeweg gegroeid. Waar ze begonnen als 
praktische hulp bij het oplossen van verveling voor de kea in Artis, naar een wat meer universele 
verlichting voor verveelde dieren in dierentuinen. Een vorm van verrijking die breed toegepast kan 
worden. Uiteindelijk is deze wens gegroeid tot het creëren van bewustzijn bij de bezoekers. Deze 
dieren zitten hier voor een reden en die reden is niet ons vermaak. Ze zijn hier om ons iets te leren 
over het natuurlijke leven en om ons te enthousiasmeren voor alles wat wild is. En door de loop van 
het project zijn deze verschillende thema’s wat meer tot elkaar gegroeid. Een oplossing bedenken 
voor de kea en hier vervolgens een educatieve boodschap aan koppelen.  

Het onderzoek in dit project is, door deze vernieuwde invalshoek, prominenter aanwezig geworden. 
Dit heeft het ontwerpproces soms wat vertraagd. Zo was de wens een derde versie van de bezoeker - 
kea puzzel te maken, maar hier was helaas geen tijd meer voor. En om een echt dierentuin-waardig 
object te maken is simpelweg meer tijd en onderzoek nodig.  

Er is eerder vermeld hoe het bezoeker interactie experiment ook getest is bij de Roze kaketoe. Ik zou 
graag de mogelijkheid tot het breder toepassen van het verrijking element, bij andere diersoorten, 
meer willen verkennen, zodat dit concept op grotere schaal toegepast kan worden.  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(Figuur 71. Baby-Boy dierenfanaat)



Epiloog 
Het schrijven van deze scriptie heb ik als enorm goed ervaren. Het begon allemaal bij een grote 
passie van mij, natuur. En dit is gaandeweg alleen maar interessanter geworden. Ik ben trots op het 
eindresultaat, ook al zie ik dit als het begin.  

Voor ik begin met het uitleggen van het proces en hoe dingen zijn verandert, wil ik eerst nog even 
vertellen over mijn ervaring met de kea’s, welke ik Jip en Janneke heb genoemd. Voordat het 
überhaupt bekend was dat ik iets voor de kea zou gaan doen was ik al enorm gefascineerd door deze 
bijdehante dieren. En vanaf het moment dat ik voor het eerst het verblijf in mocht was ik verkocht. 
Het is lastig om geen menselijke emoties in deze vogels te zien, zo intelligent en nieuwsgierig als ze 
zijn. Tijdens het testen kwam het vaak voor dat Janneke aan mijn broek (of sok, of hand, of pet etc.) 
zat te trekken, terwijl Jip druk bezig was. Ook kwam ze wel eens op mijn hoofd zitten en daar kan ik 
alleen maar verliefd op worden. Het was dan ook spijtig dat Artis wegens corona dicht moest en ik 
niet meer kon testen. 

Het oorspronkelijke idee voor dit project was een verrijkend element ontwerpen voor de kea’s in 
Artis. Dit was een overzichtelijke taak welke ik nauwkeurig en extensief onderzocht en testte. Maar 
op een gegeven moment, net zoals al mijn projecten lijken te gaan, groeide deze praktische oplossing 
naar een wat meer globale boodschap. Waar het begon als een product voor twee individuen werd 
het een onderzoek naar gedragsverandering van het grote publiek. Bij het onderzoeken van de rol en 
het effect van een dierentuin werd ik me steeds bewuster van het feit dat er meer opgelost moest 
worden dan enkel de hoedanigheid van één diersoort in één dierentuin. En ook al is dit een veel te 
grote taak voor een afstudeerproject van 20 weken, voelde ik me verplicht aan mezelf dit op een 
manier te verwerken in mijn scriptie. Dit is waar ik voor sta en waar ik mij in de toekomst ook hard 
voor wil maken.  

Deze uitbreiding op mijn onderzoek betekende ook dat ik een ander soort product ging opleveren 
naar Artis. Niet alleen een praktische implementatie met een helder doel en verwachte uitkomst, 
maar een educatief voorstel op het huidige beleid. Tijdens dit project heb ik verschillende begeleiders 
of experts gehad, welke ieder een ander doel diende. Dit, gecombineerd met de beperkingen door 
corona, heeft de communicatie soms wat in de weg gezeten. Om ieder hun wensen, waaronder de 
visie van Artis, mee te nemen en het eindconcept tot een concreet geheel te brengen, dient er vaak 
geëvalueerd te worden. Dit was helaas niet mogelijk. Maar het is een interessante eerste stap, waar 
interactie gebruikt kan worden educatief middel voor een bewuste toekomst. 

Verschillende mensen binnen Artis hebben aangegeven dat zij belang zien in het blijvend stimuleren 
van de verschillende diersoorten. En naast dat ik denk dat ik hier een praktische bijdrage kan leveren, 
denk ik ook dat ik goede innovatieve ideeën heb welke ik graag met Artis deel. Een frisse creatieve 
adem in het bijzonderste educatieve instituut van Amsterdam.  

Boy Meester 
Amsterdam, januari 2021  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Inleiding 

Kea’s zijn enorm intelligente vogels, met een cognitief vermogen gelijk 
aan die van kraaien en veel aap-soorten. De reden dat deze soort zo slim 
is komt hoogst waarschijnlijk door hun natuurlijke habitat. Dit is 
namelijk in de alpine gebieden in Nieuw-Zeeland, en dat maakt de Kea 
de enige papegaai soort die hier kan overleven. Het eten in deze 
gebieden is erg schaars en daarom moet de soort over veel diverse 
kennis beschikken om te kunnen overleven. 

Onderwerp 

Cognitieve stimulans voor de Kea (Nestor Notabilis) 

De intelligentie van een Kea uit zich in verschillende aspecten, één 
hiervan is het sociale gebied. De manier waarop Kea’s met elkaar 
interactieren en voor elkaar zorgen is gelijk aan hoe sommige kinderen 
dat doen. Het is ook bewezen in verschillende studies dat Kea’s van 
elkaar kunnen leren door observatie, dit is voor alsnog enkel gezien bij 
chimpansees, kraaien en olifanten. 

U begrijpt misschien wel dat het hierdoor essentieel is dat de soort 
cognitief gestimuleerd wordt, vooral in gevangenschap zoals in Artis, 
zodat de soort zich niet verveeld, met alle psychische gevolgen van dien. 
En hier zit ook direct de kern van de opdracht; Namelijk, het stimuleren 
van de Kea in Artis, en waar dierentuinen nou eigenlijk voor staan in 
2020. Een controversieel thema, waar veel interessants over te zeggen is. 

Vraagstuk 

Productontwerp tegen verveling voor de Kea. 

Thijs de Zeeuw is iemand die zich bezig houdt dergelijke dilemma’s, 
waarin het dier centraal staat en ontwerp het hulpmiddel is tot een beter 
leven. Zo heeft hij een aantal jaar geleden het olifanten verblijf in Artis 
aangepakt, waar in de kleinste details rekening is gehouden met het 
natuurlijk potentieel gedrag van de olifanten. Van loop/verzamel routes, 

tot natuurlijke modderbaden. En nu wordt er een product ontworpen 
voor de Kea, welke toegepast kan worden in het huidige verblijf. Een 
product om de Kea cognitief te stimuleren en haar potentieel gedrag de 
kans geven om te schitteren. 

In samenwerking met Thijs de Zeeuw en Artis wordt er een verrijkend 
product ontworpen voor de Kea. Hiervoor wordt uitgebreid onderzoek 
gedaan naar het natuurlijk gedrag en omgeving, om erachter te komen 
waar de Kea allemaal toe tot in staat is. Vervolgens zullen deze analyses 
een basis vormen voor een advies over het levensgenot van de Kea en 
hoe deze in gevangenschap geoptimaliseerd kan worden. Het doel 
hierbij is om niet alleen de Kea de stimuleren, maar ook het bewustzijn 
van de bezoekers. Zodat zij wat mee naar huis kunnen nemen van hun 
bezoek aan het educatief instituut Artis. 

Met dit advies wordt door middel van diverse ontwerpmethodes, 
waaronder research through design (hier straks meer over) een nieuw 
ontwerp gemaakt welke toegepast kan worden in het huidige verblijf van 
de Kea in Artis. Het is belangrijk dat het cognitieve vermogen van deze 
slimme vogel gebruikt wordt en dat het product niet statisch is. Er moet 
een variabel in het ontwerp verwerkt worden, waardoor het object voor 
langere tijd interessant en motiverend blijft voor de Kea en de bezoeker. 

Opdrachtgever 

De observaties en tests zullen veelal op locatie in Artis gebeuren, welke 
tevens ook de opdrachtgever is. En Artis, als educatief instituut, heeft 
natuurlijk ook haar eigen eisen en wensen, welke zo goed mogelijk 
verwerkt worden in het ontwerp en onderzoek. Deze opdracht wordt 
uitgevoerd in samenwerking met Thijs de Zeeuw en daarnaast nog een 
aantal experts, zoals mijn stagebegeleider Anne van Dijk.  
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Uitdaging 

Doel 

Doelstelling 

De relatie tussen mens en dier verbeteren. 

Het doel van de opdracht is zowel een productontwerp als een 
onderzoeksopdracht, welke er voor zorgt dat de Kea (in Artis) zich niet 
verveeld en een educatieve boodschap meegegeven kan worden. Dit 
wordt bereikt door in te spelen op het cognitief vermogen van de vogel, 
waar het ontwerp de natuurlijke gedragingen bemoedigd. Hiervoor 
worden verschillende paden onderzocht welke het productontwerp 
interessant houden, denk hierbij aan een variabel, iets interactiefs of 
misschien wel modulair. En deze natuurlijke gedragingen dienen als doel 
het educatieve verhaal voor de bezoekers over te ondersteunen. 

Eindproduct 

Het eindproduct zal het gevolg zijn van verschillende fases, waaronder 
het onderzoek, veel testen en observaties en natuurlijk de realisatie. Ten 
alle tijden zullen de eisen en wensen van de opdrachtgever worden 
nageleefd, zodat het eindproduct realistisch, haalbaar en toepasbaar is. 

Ontwerpuitdaging 

Uitdaging 

De grootste uitdaging van dit project is natuurlijk de langdurig de 
verveling tegen gaan van de Kea. En ook al leent deze vogel zich er wel 
voor om vermaakt te worden, het moet wel interessant en motiverend 
blijven voor de soort om langdurig impact te maken op het leven van de 
Kea en de bezoekers. Het doel wordt dus een variabel vinden welk ofwel 

autonoom of met weinig moeite gereset of verandert kan worden. Ik zal 
de verschillende variabele, of met andere worden het domein van deze 
opdracht, dadelijk definiëren.  

Een andere uitdaging worden de richtlijnen van de opdrachtgever, Artis. 
Zij hebben natuurlijk een bepaalde huis-style en manier van werken, of 
bepaalde sfeer welke zij willen creëren in het park. En deze moeten ten 
alle tijden nageleefd worden, anders is de kans van succes vrij klein. Zo 
was bedacht dat de bezoeker een van de verschillende variabele zou 
kunnen zijn. Enkel is dit een gevoelig punt, aangezien Artis eigenlijk 
nooit dit soort interactie tussen mens en dieren doorvoert. 

Kans 

De Kea is een enorm intelligente en van nature nieuwsgierige vogel. Dit 
is enorm gunstig (en ook wel deels de reden, waarom deze soort is 
gekozen) voor het testen van verschillende prototypes of andere details 
van het uiteindelijke ontwerp. Er wordt hier natuurlijk ontworpen voor 
een niet-mens, dus feedback ontvangen uit gebruikerstesten gaat iets 
anders dan simpelweg een interview. Maar omdat deze vogel snel 
gemotiveerd is om iets uit te proberen of te interactieren met het geen 
wat je in het verblijf stopt, maakt dat je daaruit redelijk wat feedback 
kunt halen. Ook is de intelligentie van de kea een goed hulpmiddel om 
impact te maken op de bezoekers. 

Wat is natuurlijk? 

Hiervoor is het woord ‘natuurlijk’ een aantal keer gebruikt. En het is 
goed om te realiseren dat de Kea’s in Artis een andere perceptie van 
‘natuurlijk’ hebben. In het vervolg wordt hiermee bedoelt over welk 
potentieel gedrag de Kea van nature beschikken. Ik doel hiermee 
bijvoorbeeld op hun nieuwsgierigheid en potentie tot tool gebruik.  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Afbakening 

Het domein verrijking rijkt enorm ver, en om dit wat in te perken zijn er 
een aantal criteria opgesteld waar de verrijking op getoetst is door 
middel van een Harris Profiel. Deze criteria zijn: 
-   Variabiliteit (hoeveel verschillende configuraties of toepassingen) 
- Interactie (hoe interactief is het voor de kea of bezoeker) 
- Bezoeker (hoe betrokken of interessant is het voor de bezoeker) 
- Artis (hoe valt het binnen het beleid van Artis) 
- Reset (is het makkelijk opnieuw op te starten, door bijvoorbeeld de 

verzorgers of de kea zelf) 
- Implementatie (is het object makkelijk toe te passen in het huidige 

verblijf of moet er een grote verbouwing aan te pas komen) 

Domein 

Er wordt een productontwerp gemaakt en het is belangrijk om de 
verschillende paden of mogelijkheden die binnen dit domein vallen te 
definiëren. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk om een variabel in het 
ontwerp te implementeren, zodat het product de Kea voor een langere 
periode interesseert en stimuleert. Voor deze variabel zijn vijf 
verschillende richtingen bedacht; 

Hieronder te zien het Harris Profile van de vijf richtingen. De robot 
scoort hier niet al te hoog, wat vooral komt door de lastige 
implementatie en de ervaring van Artis en de bezoekers. Ook scoren 
‘zelf’ en ‘elkaar’ niet al te hoog, omdat het resetten van de test lastig is 
e n d e i m p l e m e n t a t i e 
waarschijnlijk een training van 
een aantal weken nodig heeft. 
Daarom is er besloten deze twee 
voor nu samen te voegen.  

Nu zijn er over: 
1. De bezoeker als variabel. 
2. Het weer/klimaat (/andere 

contextuele factoren) als 
variabel. 

3. Iets wat zij zelf of voor elkaar 
kunnen resetten. 

Deze worden op de volgende 
pagina uitgewerkt.  

Daarnaast. is het belangrijk dat het ontwerp hufter-proof is. De Kea is 
namelijk een zeer destructieve vogel en als hier niet goed over 
nagedacht wordt is de kans groot dat het ontwerp gesloopt wordt of 
erger nog, dat een Kea gewond raakt. 

En tot slot wordt er nagedacht over het eventueel modulair maken van 
het ontwerp, waardoor in de toekomst variaties bedacht kunnen worden 
op het huidige ontwerp. Of waardoor het ontwerp toe te passen is in een 
andere context (voor misschien wel een andere gebruiker)  

Variabel Voorbeeld

Bezoeker Interactieve puzzel door het hek heen

Robot Past zich om de zoveel tijd aan

Door zichzelf Bouwstenen als Lego, maar dan voor Kea

Door huisgenoot Samenwerken of elkaar motiveren (emulation learning)

Klimaat/context Product gedraagt zich anders bij regen en bij zon
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Bezoeker 

Ten eerste wordt er uitgegaan van de bezoeker als variabel. Zij zouden 
een rol kunnen spelen in het opzetten of resetten van de puzzels. Het 
voordeel hiervan is dat je een grote diversiteit in mogelijkheden of 
uitkosten hebt en dat de bezoeker een goed beeld krijgt van de 
mogelijkheden van de Nestor Notabilis. 

Zichzelf of elkaar 

De tweede optie is iets ontwerpen wat de Kea motiveert om iets te doen. 
Dit kunnen een soort bouwstenen zijn waar de vogel zelf mee aan de 
slag kan (denk aan een vogel-versie van lego bijvoorbeeld). Of een 
bepaald soort opdracht of activiteit waar ze elkaar voor nodig hebben. Er 
zijn in verschillende studies bewezen dat de Kea met elkaar opdrachten 
kunnen uitvoeren. En met de bekende touwtrek opdracht, waar twee 
Kea’s nodig zijn om een bepaald soort snack te krijgen, kan de ene Kea 
wel tot een minuut wachten op zijn partner om de opdracht te beginnen! 
Wellicht kan hier wat mee gedaan worden.  

Klimaat/context 

En de laatste richting gebruikt als variabel het klimaat (regen of warmte) 
of andere contextuele factoren (misschien geluid of tijd) als input voor 
het verrijking element. Door een dergelijke variabel aan het ontwerp toe 
te voegen, blijft de ‘puzzel’ interessant en worden de Kea blijvend 
gemotiveerd om zich hierop te storten. Ook wordt er hierdoor hopelijk 
wat werk van de verzorgers afgenomen. Er moeten hiervoor we nog veel 
dingen getest worden. Zo is er bij de eerste observatie opgevallen dat de 
Kea aan het slapen waren toen het net geregend had, mocht dit een 
gegeven zijn dan is een puzzel die anders reageert op regen niet een 
heel goed idee.  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Theoretisch kader 

Om het vraagstuk beter in perspectief te plaatsen wordt de Ansoff Matrix 
gebruikt. Hier wordt de groeistrategie van het product, het bedrijf of de 
service bepaald. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een bestaand 
en nieuw product, en tussen een bestaande en nieuwe markt.  

Modellen 

Deze matrix is interessant voor deze cases, omdat hij tussen twee 
strategieën inzit. Een product wat het cognitief van een dier, of Kea, 
beproefd wordt wel al toegepast. Enkel is dit nog voor een groot gedeelte 
voor wetenschappelijke doeleinde, of staat het apparaat grotendeels als 
decoratie in een verblijf bij de mensapen. De engineer is van plan hier 
een nieuwe betekenis aan te geven. En daarnaast is de markt wel 
bestaand, maar ook pas aan het begin. Natuurlijk proberen dierentuinen 
het leven van de inwoners zo aangenaam mogelijk te maken, maar de 
manier waarop ethiek in dierentuinen tegenwoordig geïmplementeerd 
worden is nieuw. En hopelijk gaat dit onderzoek en het eindproduct 
bijdragen aan een beweging die de dieren in dierentuinen in een nieuw 
(ethisch) licht zet. 

Productontwikkeling 

Er bestaan momenteel al producten die het cognitief van verschillende 
diersoorten stimuleren. Enkel zijn deze soms achterhaald of zijn de 
soorten er na een aantal keer op uitgekeken. Daarom is het van belang 
dat hier met een vernieuwde blik naar gekeken wordt. Een innovatieve 
frisse wind. Niet alleen voor de dierentuin en al haar stakeholders, maar 
vooral voor de eindgebruikers en inwoners van de dierentuinen.  

Marktontwikkeling 

De marktontwikkeling is bijna het tegenovergestelde van 
productontwikkeling, maar toch 
passend. Als we het product zien als 
cognitieve stimulans, klassiek of 
innovatief, kunnen we wel een andere 
markt hiervoor invullen. In plaats van 
een dierentuin met een mooie 
collectie en een goede klantervaring, 
naar s tukken habi ta t waar de 
hoofdgebruikers (de dieren) zich zo 
natuurlijk mogelijk kunnen voelen en 
gedragen met klanten (mensen) op de 
tweede plek. Van apen kijken naar 
bekeken worden. 

Product - marktcombinatie strategie 

De strategie valt dus niet direct onder één bepaalde strategie, maar 
eerder een combinatie van twee. Er bestaan al cognitieve testen, maar 
veelal bedoelt voor onderzoeken en intellectuele tests, of deze bieden 
enkel voor een aantal uur verrijking. Ook de markt is net iets anders, 
waarin de centrale gebruiker het dier is met haar voorkeuren en wensen. 
En ten tweede krijgt de bezoeker een ander soort rol, waarin hij niet 
meer passieve commissie betaler is, maar een onderdeel van een 
educatieve beweging.  
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Onderzoeksmethodes 

Voor dit project worden verschillende onderzoeksmethodes gebruikt, 
waarvan een aantal hieronder te zien. Sommige zijn prominenter 
aanwezig tijdens het project dan andere maar de methode waar ik me in 
dit stuk op focus is Research Through Design. 

Deskresearch 

Observation 

Productanalyse 

DESTEP-analyse 

Design for non-human 

Cultural probes (general dexterity and motivations) 

User observation 

Function analysis 

Product concept evaluation 

Research Through Design 

Modeling 

Testing 

Research Through Design 

De methode research through design gaat eigenlijk over het verzamelen 
van informatie of data door middel van gerichte experimenten. Maak 
iets, laat de doelgroep hier mee interactieren en kijk wat er gebeurd. Dit 
lijkt misschien op het eerste gezicht niet de meest chique manier van 
onderzoek, maar in dit project enorm relevant. Doordat de doelgroep in 
dit project dieren zijn en dus minder gedetailleerde feedback kunnen 
geven, moet er zoveel mogelijk informatie verzameld worden van 
fysieke en vocale expressies en een perfect werkende demo maken van 
iets geeft niet meer inzicht.  

 8

Competenties 

Onderzoeken 

Het is belangrijk dat de engineer een goed en uitgebreid onderzoek doet 
naar de soort en haar natuurlijke gedragingen. Omdat de doelgroep op 
een andere manier met de engineer communiceert dan een mens doet, is 
het nog belangrijker om te begrijpen of iets goed gaat of niet. Ook is het 
essentieel om het onderzoek veel op locatie te doen, aangezien de Kea 
in Artis een andere jeugd hebben ervaren dan de wilde Kea in Nieuw-
Zeeland. Er zal dus gebruikt gemaakt worden van diverse 
onderzoeksmethodes en technieken of geschikte en bruikbare informatie 
te vergaren. 

En omdat het traject maar 20 weken bedraagt, is het ook essentieel om 
er snel achter te komen wat er al gemaakt is op het gebied van verrijking 
en waar nog slagen te halen zijn. Het zelfde geld voor de richtlijnen van 
Artis, deze zijn namelijk leidend. Hierdoor zal er geen tijd verspilt 
worden aan richtingen die toch niet mogelijk zijn. 

Ontwerpen 

Het ontwerpen zal ook net iets anders gaan dan normaal. Aangezien er 
nu ontworpen wordt voor een anders dan standaard doelgroep, een niet-
mens, zal er op een andere manier getoetst worden of het product een 
positieve impact heeft. Er zal wat meer trial-and-error van pas komen om 
te zien of de Nestor Notabilis reageert op bepaalde ontwerpdetails die 
door de engineer geïmplementeerd zullen worden. Ook heeft het 
uiteindelijke ontwerp een grotere impact op het leven van de Kea, dan 
sommige producten impact hebben op het leven van een mens. 
Levensgenot tegenover hebbedingetje.  

Adviseren 

Een belangrijk onderdeel van de ontwerp gaat het testen zijn. Het is 
essentieel om het ontwerp in werking te zien en daar kort op te zitten 
om verbeteringen door te voeren. Ook moet de engineer de werknemers 
van Artis kunnen adviseren over het gebruik en waar deze eventueel nog 
meer ingezet zou kunnen worden.  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Leerdoel 

- Er wordt onderzocht of het eindproduct mogelijk breder toegepast 

kan worden op verschillende diersoorten. Hiervoor wordt een 

fysieke test gedaan. 
- Omdat dit project veel biologische aspecten heeft wordt er 

samengewerkt met verschillende experts of wellicht wel een andere 

studie. Hier worden krachten gebundeld en toekomstige 

samenwerkingen geprikkeld.

Leerdoel 

- Tijdens het ontwerpproces zal er minimaal twee keer per week 

getest  en geobserveerd worden of de bedachte details het 

verwachte resultaat weergeven.

Leerdoel 

- Naast het eindproduct wordt er ook nog een gebruiksaanwijzing of 

toevoeging op het informatie bord van de Kea ontworpen worden, 

zodat hier juist mee omgegaan kan worden en dat de bezoekers er 

wat van kunnen leren.
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Onderzoek 

Er wordt een element ontworpen welke toegepast kan worden in het huidige verblijf van de kea. Dit element is bedoelt om zowel het cognitief van het 
dier te prikkelen (waarbij de natuurlijke gedragingen gemotiveerd worden), als een educatieve boodschap meegeven aan de bezoekers. Het doel hiervan 
is niet alleen het leven van de kea in Artis interessanter maken, maar ook de bezoeker bewuster te maken van de fragiele natuur, en hoe zij eventueel 
kunnen bijdragen aan het herstellen van de balans. Wij zijn per slot van rekening onderdeel van deze natuur. 

Hoofd- en deelvragen 

Hoofdvraag 

A. Hoe kun je de relatie tussen mens en dier versterken door middel van een verrijkend object voor de kea’s in Artis. 

Deelvragen 

I. Wat zijn de negatieve gevolgen van verveling? 
II. Waar is de kea toe tot in staat? 
III. Wat wordt er nu gedaan om verveling tegen te gaan? 
IV. Hoe houdt je een object langdurig interessant? 
V. Hoe weet je of het object ook echt werkt 

B. Hoe kunnen we de bezoekers bewuster maken van hun impact op de natuur? 
I. Wat is het huidige beleid van educatie in Artis? 
II. Hoe uit educatie zich concreet in het park? 
III. Hoe spreek je een groot publiek aan met veel verschillende achtergronden? 
IV. Welke boodschap wil je de mensen meegeven? 
V. Wanneer blijft een boodschap hangen? 
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3. Harris profiel - Verschillende sporen van variabiliteit 

De verschillende sporen zijn met elkaar vergeleken door middel van een Harris Profiel. De punten 
waarop werd afgewogen waren: 

- Variabiliteit (hoeveel variatie is er hierdoor mogelijk) 
- Interactie (hoeveel interactie tussen mens en dier levert dit op) 
- Bezoeker (hoeveel impact zou dit potentieel kunnen maken op de bezoeker) 
- Artis (past dit makkelijk in het huidige beleid van Artis) 
- Reset (hoe makkelijk is het om de ‘puzzel’ te resetten zonder dat daar een verzorger bij nodig is) 
- Implementatie (hoe makkelijk is dit object toe te passen in het huidige verblijf, zonder grote 

verbouwingen) 

Naar aanleiding van deze overweging is gekozen om door te gaan met ‘Bezoekers’, ‘Context’ en 
worden ‘zichzelf’ en ‘elkaar’ samengevoegd. 
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4. Hoofd- en Deelvragen in een mindmap  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5. Verrijking element eisen pakket Artis 

Veiligheid 
-  De materialen die gebruikt worden mogen geen schadelijke stoffen zoals lijm, voor de chimpansees 
bevatten.  
- De randen van het product hebben een minimale radius van 3 mm zodat het product geen scherpe 

randen bevat.  
- Het product mag tijdens het gebruik geen losse onderdelen bevatten.  

Functionaliteit  

-  Minstens één dier in ARTIS moet in staat zijn voedsel te verkrijgen uit het product.  
-  Het product moet een levensduur hebben van minstens 2 jaar.  
-  De duur van het verkrijgen van voedsel uit het product moet verlengt of ingekort kunnen worden 
door verandering van een onderdeel of onderdelen van het product.  
-  Uit het product moet een beloning in de vorm van eten gehaald kunnen worden.  

 

Vormgeving  
- Het verrijkingsproduct moet een diervriendelijke of educatieve uitstraling hebben volgens de 
bezoekers van dierentuinen en volgens ARTIS goed aansluiten bij het verblijf van de chimpansees.  

Montage 
- Het verrijkingsproduct moet aan het bestaande verblijf verbonden kunnen worden. Er moeten geen 
aanpassingen aan het verblijf gedaan worden voor bevestiging van het product. 

Secundaire doelgroep (verzorgers, bezoekers) 
-  Het verrijkingsproduct mag maximaal 10 minuten in beslag nemen voor het opnieuw vullen van 
het product door een ervaren verzorger.  
-  Het product mag maximaal 23 kg wegen (arbowet). Zodat het product door één verzorger opgetild 
kan worden.  

-  Etensresten moeten doormiddel van water uit het product verwijdert kunnen worden.  

Wensen  
-  Het product beschikt over zoveel mogelijk levels in moeilijkheidsgraad.  
-  Het product is vervaardigt uit een milieuvriendelijk materiaal.  
-  Het product levert geen conflicten op tussen de dieren.  
-  Het product kan bij andere diersoorten worden toegepast.  
-  Het vullen en ophangen van het product kost zo min mogelijk tijd voor de verzorger.  
-  Het product is op meerdere plaatsen makkelijk te bevestigen in het verblijf.  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6. Modellen 
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7. Context render 
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8. 3D concept 
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9. Proof-of-concept  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10. Presentaties Evolutionaire Gedragsbiologie 1 
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11. Presentaties Evolutionaire Gedragsbiologie 2 
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