
3

1

2

9

8

5

13

11

25

24

23

22

19

18

21

20

14

Orang-oetans

Orang-oetan binnenverblijf

Bonobo binnenverblijf

Rode brulapen

Doodshoofdapen

Souvenir uitgiftepunt

Bonobo’s

Gorilla voederplaats 
Bongo Bonde

Berberapen

Gibbons

Slingerapen

Ingang/uitgang

12

26

27

28

Gorilla’s

Gorillawereld

6

Vari’s

Maki’s

De St@art

Kambizuri

Na-aaphuis

Speeltuin

Speeltuin

Sifaka’s

De Waaghals 

De Wildebras 

Hanuman
langoeren

Dwergapen

De Apegaap 

4

7

Speeltuin

17

15 16

Niets MISSEN?! 
VOLG DE ROUTE  
VAN 1 T/M 28

Horeca

Speeltuinen

Groepenlocaties

Binnenverblijven

Eten toegestaan

Tijdelijk gesloten

LOSLOPENDE APEN! Roken is alleen 
toegestaan bij  
de speciaal 
ingerichte 

rookzones bij het entree-
plein en de verschillende 
horecapunten.

In Apenheul lopen de meeste apen los.  
Daarom mag je in een deel van het park niet eten.  
In de oranje delen is eten toegestaan. 

LET OP:  Er is beperkt plek in verband met de 1,5 meter 
afstand regel, dus vol=vol.

De meeste gebieden met loslopende apen zijn 
gewoon open!

Sommige gebieden helaas niet omdat we daar de 
veiligheid tussen mens én dier niet goed genoeg 
kunnen waarborgen.

De apen zijn dan wel zichtbaar vanaf de vlonders. 
We hopen op je begrip in deze lastige tijd. Dank 
voor je komst en een leuke dag gewenst!

GORILLAVOEDERPRESENTATIE  

Maandag t/m vrijdag  12.00 15.00 

Zaterdag en zondag 11.00 13.00 15.00 



In het hele park geldt, houd 1,5 meter afstand van  
andere bezoekers, medewerkers, maar ook van de apen.

Apenheul heeft een vaste looproute (éénrichting).  
We vragen iedereen zich aan de looproute te houden,  
dit is nodig in verband met de 1,5 meter regel.

Onze horeca is aangepast. Bestellingen gaan  
via je mobiele telefoon en kunnen daarna worden  
opgehaald bij het uitgiftepunt. 
Bestellen doe je veilig via je mobiele telefoon op:  
www.jamezz.nl/apenheul of scan de QR-code.

TIP: De gorilla voederpresentaties zijn op maandag t/m vrijdag 
om 12.00 uur en om 15.00 uur. Op zaterdag en zondag om 
11.00 uur, 13.00 uur en 15.00 uur. Er is beperkt plek in verband 
met de 1,5 meter afstand regel, dus vol=vol. We hopen op je 
begrip.

Volg de instructies van medewerkers en die op de borden 
staan op. Is er een probleem? Spreek dan één van de 
medewerkers aan of bel naar 055-357 57 57.

 Goed om 
te weten 1,5 meter

We wensen je een h ele 
fijne dag toe! 


