
Gorilla binnenverblijf
(alleen open bij slecht weer)
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Orang-oetans

Orang-oetan binnenverblijf

Bonobo binnenverblijf

Rode brulapen
Nachtdieren

Doodshoofdapen

Souvenirshop

Bonobo’s

Gorilla 
voederplaats
Bongo Bonde

Berberapen

Gibbons

Slingerapen

Ingang/uitgang
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Gorilla’s

Gorillawereld
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Vari’s

Saki’s

Maki’s

De St@art

Kambizuri

Huis van NAAAP

Avonturenpad

Speeltuin

Speeltuin

Sifaka’s

De Waaghals 

De Wildebras 

Hanuman
langoeren

Dwergapen

Wolapen
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De Apegaap 

De Hanguit
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Apenheul is een rookvrij 
park. Er zijn een paar 
uitzonderingen. Bij het 
entreegebied en enkele 
horecapunten zijn kleine 
rookzones ingericht.

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. 

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

Presentaties

Horeca

Speeltuinen

Groepenlocaties

Binnenverblijven

Eten toegestaan

loslopende apen!

LET OP!  
HET DOODSHOOFDAPEN- 
GEBIED EN HET BERBERAPEN-
GEBIED GAAN EEN UUR VOOR 
SLUITINGSTIJD DICHT.

*   Vol = vol, dus kom op tijd.  
Na aanvang is het niet meer  
mogelijk om plaats te nemen.

G

De verzorger vertelt (Duur: 10 min.)

MAKI’S EN VARI’S   ± 11.15  ± 13.15

ORANG-OETANS      15.00

GORILLA VOEDERPRESENTATIE* (Duur: 20 min.) 12.00   14.00
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Bij slecht weer kunnen presentaties worden verplaatst of afgelast.



  We wensen je een  
leuke na-aap dag toe! 

GRATIS SPEURKAART 
Kras het vakje open als je de aap 

hebt gespot! Kun jij meer dan 30 

apensoorten ontdekken? 

               En 
        wil jij ook 
       lekker na-apen? Doe de 

 8 NAAAP-opdrachten 

  en zoek de letters op de borden 

    die je op de speurkaart vindt. 

  De 8 letters vormen een code

  woord. Noem het codewoord bij 

    de souvenirshop en ontvang 

       een kleine verrassing.

De gratis speurkaart is 
verkrijgbaar net na 

de kaartcontrole.

Een feest van 
herkenning!

HERKEN JEZELF IN 
APENHEUL 

Wist je dat apen en mensen 

soms best veel op elkaar lijken? 

Apen kunnen net als mensen 

ook heel verschillend zijn.

Ben jij net zo stoer als een gorilla?

Zo slim als een orang-oetan?

Zo sociaal als een bonobo?

Zo energiek als een doodshoofdaap?

Of ben jij net zo relaxed als een 
ringstaartmaki?

Een feest van 
herkenning!

Doe de test en ontdek op 

welke aap jij het meest lijkt! 

apenheul.nl/apentest

P.S.: 
om het apen

speuren nog leuker te 

maken zijn er mooie, 

biologische speurtassen 

met inhoud te koop bij 

de ingang van 

het park! 5,95        Combideal 
   zoet
Warme drank 

met een muffin of 
gebak naar keuze

Verkrijgbaar bij 
restaurant de Apegaap


