
Tien jaar geleden opende Aquatopia in
Antwerpen zijn deuren voor het
publiek. Oorspronkelijk bedoeld als
aquarium om bezoekers spelenderwijs
kennis te laten maken met exotische
vissen en reptielen, herbergt het
vandaag zeven fascinerende werelden
onder één dak.
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Voor meer dan tienduizend vissen en

tweehonderdvijftig soorten reptielen is

er aan het Koningin Astridplein 7 (recht

tegenover het Centraal station) een natuur-

lijke leefomgeving gecreëerd: het regenwoud,

een aquarium gaat, is al direct te merken wan-

neer na enkele stappen het regenwoud wordt

betreden. Zwarte pantsermeervallen en arowa-

na’s, beide zoetwatervissen, zwemmen rond in

het ondiepe water dat omringd is door een per-

fect nagebootst decor. De otorongo zoetwater-

rog zwemt hier ook ergens rond. Overal staan

een duikboot met vreemde wezens, het labo

met nieuwe vissen en borelingen, de man-

grove, het moeras met slangen en leguanen,

koraalriffen en de oceaan met zijn haaien. 

PIRANHA’S  Aquatopia, het is verwondering

voor groot en klein. Dat het dus niet alleen om

er overzichtelijke bordjes die wat uitleg geven

over de soorten die er te zien zijn. 

In een prachtig aquarium zwemmen zilver-

oranje gespikkelde vissen rond. Op het bordje

staat er onder meer: ‘Piranha’s. Hebben vier

neusgaten en kunnen al één druppelje bloed

ruiken in een Olympisch zwembad vol water.’

Toch zijn er van de achttien soorten maar drie

soorten piranha’s  gevaarlijk voor de mens en

alleen maar als ze niet genoeg voedsel vinden.

Een hele geruststelling!

LABO  Via de roltrap wordt het labo bereikt.

Hier zitten diersoorten zoals kwallen, zee-

paardjes, garnalen of anemoonvisjes. Nieuwe

bewoners of pasgeboren dieren worden in qua-

rantaine gehouden en verzorgd om te kijken of

ze gezond zijn en om ze tot rust te laten ko-
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Belgische duikers. Ze hebben de naam af en
toe nog wel eens ondoordacht onderwater te
gaan. In Zeeland vooral. Maar dat zijn uitzon-
deringen. Wekelijks reizen er velen naar de
Delta af. De in Mechelen woonachtige Filip
Staes is een van hen. Zo’n twee keer in de
week is hij in het Zeeuwse te vinden, het hele
jaar rond, en ook bij de verschillende onder-
waterfotografiewedstrijden is hij een vaste (en
vaak succesvolle) gast. Een van de prijswin-
naars van het laatste Oosterscheldekampioen-
schap en in eigen land de grote man van het
afgelopen Nelos festival 2012.
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Verwondering
voor groot en klein Een foto nemen van de

donkere reuzenzeebaars

Het regenwoud

Sansbecco is een onechte karetschildpad

De haaientunnel

Een verpleegsterhaaiEen gitaarrog kan tot 4 meter lang worden



twee-en-een halve meter grote verpleegster-

haai en omdat dat echt geen zicht is hebben ze

bij Aquatopia voor een nieuw zebra-vriendin-

netje gezorgd.

Ook Mabouche en Sansbecco, twee onechte

karetschildpadden die sinds twee jaren in

Aquatopia verblijven, zijn schattige dieren.

Beide schildpadden missen hun onderkaak. Ze

zijn afkomstig uit het zeeschildpaddenopvang-

centrum in Napels. Ze waren gewond geraakt

door langelijnvisserij en daardoor missen ze 

allebei hun onderkaak. Overleven in de vrije

natuur was dus niet meer mogelijk.

HAAIENTANK  Het neusje van de zalm dient

zich even verder aan. De grote haaientank!

Maar liefst driehonderdzestigduizend liter wa-

ter gevuld met zwarte rifpunthaaien, ver-

pleegsterhaaien, zebrahaaien, gitaarroggen,

murenes, geelstaart horsmakrelen en andere

vissen. Een fantastisch gezicht om wandelend

door de haaientunnel de dieren van onderaf te

bewonderen. Smoske is één van hen. Deze

kleine zebrahaai met een enorme aaibaar-

heidsfactor kreeg z’n naam vanwege zijn gul-

zige eetgedrag. Alhoewel zebrahaaien agres-

sief kunnen zijn is er bij Smoske alleen maar

knuffelgedrag te zien. Hij is verliefd op een

men. Even verderop, bij de mangrove zwem-

men enkele dwergverpleegsterhaaien. Deze

dieren zijn zelden in een aquarium te zien, ze

zijn zelfs uniek in België. Ook koeneusroggen

en een zwartpuntrifhaai zwemmen rondjes

tussen de vleermuisvissen. 

De mangrove kan bekeken worden van bo-

venaf of door grote ramen, maar het pad

rondom de mangrove is avontuurlijker. De le-

guanen en slangen bij het moeras zitten zo

dichtbij dat ze heel goed te observeren zijn.

Leguanen zijn omnivoren, ze eten dus zowel

planten als vlees. Het zijn uitstekende zwem-

mers. Na de aquariums met tropische vissen

zijn er via de kwallenroltrap de Citroencichli-

den uit het Managuameer in Nicaragua.  Het

is een grappig gezicht wanneer ze voedsel

zien voorbijkomen. Een verzorgster die pas-

seert wordt massaal achtervolgd. 
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Smoske, de zebrahaai met hoog knuffelgehalte

Het piranha-aquarium bij het regenwoud

Smoske, verliefd op een grote verpleegsterhaai Citroencicliden achtervolgen de verzorgsterEen zwartpunt rifhaai bij de mangrove


