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W O R K S H O P S & A C T I V I T E I T E N 
 

Rondleidingen en speurtochten 
 
Educatieve rondleiding door Ouwehands Dierenpark o.l.v. gids (90 minuten) 
U kunt kiezen uit de volgende rondleidingen: 

• Natuur- en dierbescherming in Ouwehands Dierenpark  
• Bedreigde Afrikaanse dieren (o.a. olifanten, gorilla’s, leeuwen, giraffen, zebra’s) 
• Berenrondleiding (bruine beren, Maleise beer, ijsberen, en reuzenpanda's) 
• Historische rondleiding, Ouwehands Dierenpark  van 1932 tot nu 
• Ouwehand in oorlogsjaren 

Vanaf minimaal 20 personen á € 4,50 p.p. 
 
 

Panda ontdekkingstocht in Ouwehands Dierenpark (60 - 120 minuten) 
Geniet van een bijzondere dag in Ouwehands Dierenpark Rhenen vol dierbare ontmoetingen! 
Deze leerzame speurtocht begint in Pássaro en eindigt in Pandasia en bevat allerlei interessante 
weetjes over de reuzenpanda. De volledige opbrengst van de ontdekkingstocht komt ten 
goede aan de Ouwehand Zoo Foundation. De foundation waarmee Ouwehand de wilde 
soortgenoten van de dieren in het park ondersteund. 
 
Vanaf minimaal 20 personen á € 1,00 p.p.  
 
Doetocht in Ouwehands Dierenpark (120 minuten) 
Een unieke speurtocht door het dierenpark? Via een leuke en leerzame doetocht loopt u langs de 
Academie en de Dier Informatie Markten en beleeft u Ouwehands Dierenpark op een 
avontuurlijke manier. De doetocht is volledig te personaliseren en kan met een welkomstwoord 
worden uitgerust. 

Vanaf minimaal 20 personen á € 4,50 per gezin of team 
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Teambuildingsactiviteiten 
WhatsApp Experience (120-180 minuten) 
Een modern en interactief doe-het-zelf spel dat in het dierenpark plaatsvindt, waarbij de 
opdrachten van de instructeur via whatsapp berichten worden verstrekt.  

Vanaf 6 personen € 7,50 p.p. 
Of € 45,00 per team 
 

 
Miljoenensafari in de Zoo (180 minuten) 
Miljoenensafari in de Zoo is een dierentuinspel onder begeleiding van een instructeur en 
inclusief materialen. Een game vol spanning en hilariteit!  

Vanaf 15 personen € 27,40 p.p. 
 

 
Zoo Experience (120-180 minuten) 
Ontcijfer met je groep razendsnel de cryptische omschrijvingen onder begeleiding van een 
instructeur en materialen, leg dit vast op de gevoelige plaat en win de Zoo Experience!  

Tot 15 personen € 485,50 
€ 32,35 per persoon extra boven de 15 personen  
 
 

Escapebox (60 minuten) 
U zit vast aan een kist, de Escapebox. De eerste uitdaging is om de box in teamverband open 
te krijgen en uzelf te verlossen. Het team heeft hier 1 uur de tijd voor.  
 
Er zijn 2 series van 6 escapeboxen beschikbaar, d.w.z. dat steeds 6 boxen het zelfde zijn 
waarbij de te vinden codes wel afwijken, maar de inhoud en opdrachten gelijk zijn en naast 
elkaar speelbaar. De andere serie van 6 boxen heeft een neutraal item, de andere serie van 6 
boxen noemen wij de vakantie escapebox. 

Tot 10 personen per box, eerste box €217,80 
Elke volgende box €108,90 extra 
 

 
VR – Game ‘National Treasure’  
Wat is er beter dan ouderwets schatzoeken in een hypermodern jasje? Met deze virtual reality 
Experience gaat u samen met uw team op ontdekkingstocht. Samenwerken is de sleutel tot 
succes. U speelt de rondes afwisselend met VR-bril op, in combinatie met gave attributen die u 
en uw team verder helpen. De game is geschikt vanaf 8 tot 250 personen in teams van 4 pers. 
  
Vanaf 8-20 personen: € 36,30 
21-50 personen: € 33,30 
51-100 personen € 30,25  
101-200 personen € 27,20  
201-250+ personen € 24,20 
 
Tip: de game is ideaal te combineren met een diner naar keuze. 
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Lezingen  
 
Robin de Lange – Algemeen directeur van Ouwehands Dierenpark Rhenen (30 minuten) 
€450,00 
Robin de Lange is ruim tien  jaar Algemeen directeur van Ouwehands Dierenpark Rhenen. Hij is 
verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van het dierenpark en kan uw gasten onder andere 
alles vertellen over: 

• Ouwehands Dierenpark vanaf 1932 tot nu 
• Nieuwe projecten en marketingkeuzes van 2000 tot en met vandaag 
• Project Pandasia 

José Kok  - Manager Zoölogie van Ouwehands Dierenpark (30 minuten) €450,00 
José Kok is al ruim 20 jaar als biologe aan Ouwehands Dierenpark Rhenen verbonden. 
Onderwerpen waar José Kok over kan spreken zijn: 

• Pandasia, van lobby tot realisatie 
• Reuzenpanda’s in Ouwehands Dierenpark 
• Ouwehands Dierenpark beschermt de natuur, hoe? 
• Welzijn van dieren; ‘meeting the needs’, hoe doen we dat?  
• Van postzegelverzameling naar duurzaam collectiebeheer; van vroeger tot nu 
• Onderzoek en educatie in Ouwehands Dierenpark 
• Het Berenbos; hoe worden getraumatiseerde beren weer ‘beer’… 
• IJsberen en de opwarmende aarde 
• Hoe dieren communiceren 
• Nooit een saaie dag in Ouwehands Dierenpark! Wat er zoal gebeurt in een dierentuin 

en hoe we ermee omgaan 

De volledige opbrengst van de lezingen komt ten goede aan de Ouwehand Zoo Foundation. 
De foundation waarmee Ouwehand de wilde soortgenoten van de dieren in het park 
ondersteund. 
 

Presentaties 

Voederpresentatie bij gorilla’s  (15 minuten) 
In Gorilla Adventure, het verblijf van de 6 gorillamannen, verzorgen wij een exclusieve 
voederpresentatie door 1 van onze dierverzorgers. 

Deze presentatie is te boeken voor groepen groter dan 50 personen. De volledige opbrengst 
komt ten goede aan de Ouwehand Zoo Foundation. De foundation waarmee Ouwehand de 
wilde soortgenoten van de dieren in het park ondersteund. 
 
Vanaf 50 personen € 250,00 
Locatie: Gorilla Adventure  
 
Ontmoet onze Afrikaanse olifanten van dichtbij! (90 minuten) 
Een  1,5 uur durende activiteit bij onze reuzen van de savanne de Afrikaanse olifanten. 
Gedurende de activiteit van 13.00 – 14.30 uur, welke rondom het olifantenverblijf plaatsvindt 
vertellen onze collega’s van de afdeling olifanten hoe zij omgaan met onze olifanten. Ook  
 
vertellen zij hoe de dieren elke dag getraind worden om de specialistische verzorging van 
deze dieren voor onze verzorgers te vergemakkelijken. Een unieke kans om deze machtige 
dieren van dichtbij te zien en mee te maken! 
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Deze activiteit is te boeken tot maximaal 20 personen. De volledige opbrengst komt ten goede 
aan de Ouwehand Zoo Foundation. De foundation waarmee Ouwehand de wilde soortgenoten 
van de dieren in het park ondersteund. 

Tot 20 personen € 450,00 
 

 
Trainingen 
Apenstreken op de werkvloer van Apemanagement (120 minuten) 
De thema-ontdekking is niet alleen bedoeld als een leuke en boeiende ontdekking in 
Ouwehands Dierenpark, het is meer. De inzichten die u opdoet neemt u mee naar uw eigen 
werkomgeving en helpen u gedrag te begrijpen. Wie gedrag begrijpt kan het effectiever 
beïnvloeden en beter samenwerken. 
 
Tot 25 personen € 574,75 
Tot 50 personen € 968,00 
 

 
Verliefd op je klant (120 minuten) 
Een training met de focus op klantgerichtheid. Het lijkt erop dat niemand belangrijker is voor 
een organisatie als de klant. Maar toch stoeien we allemaal met de vraag: hoe zorgen we dat 
de klant terugkomt? Kunnen we hier iets leren van de biologie?  

Tot 25 personen € 574,75 
Tot 50 personen € 968,00 
 
 
 
Actieve workshops 
Prijzen zijn exclusief reis/transportkosten á € 60,50 per workshop. 
 
Tai Chi (75 minuten)  
Tot 40 personen € 847,00 
 

Yoga (60 minuten) 
Tot 25 personen € 544,50 
 

Bamboobuilding (90 minuten) 
Tot 20 personen € 423,50  
€ 12,10 per persoon extra boven de 20 personen  
 

Percussie (90 minuten) 
Tot 16 personen € 435,60 
€ 23,60 per persoon extra boven de 16 personen  
 

 
Rythm On Trash (90 minuten) 
Tot 15 personen € 544,50 
€ 21,20 per persoon extra boven de 15 personen  
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Haka, (60 - 75 minuten) 
Tot 120 personen € 544,50 
€ 22,40 per persoon extra boven de 20 personen 
 
 
 
Creatieve workshops 
Prijzen zijn exclusief reis/transportkosten á € 60,50 per workshop. 
 
 
Dierentuindieren beschilderen en versieren (90 minuten) 
Inclusief begeleiding, papier-maché dieren en materialen. 
 
90 minuten (groot dier): 
Tot 15 personen € 550,55 
€ 33,30 per persoon extra boven de 15 personen 
 
45 minuten (klein dier als roulatieworkshop): 
Tot 20 personen € 435,60 
Prijs voor grotere groepen op aanvraag.  
 
Sieraden maken met dierenthema (90 - 120 minuten) 
Onder begeleiding armbanden of een ketting maken, inclusief materialen. 

Tot 15 personen € 592,90 
€ 39,30 per persoon extra boven de 15 personen 
 
Tassenhangers/sleutelhangers maken met dierenthema (90 - 120 minuten) 
Onder begeleiding, inclusief materialen. 
 
Tot 15 personen € 592,90 
€ 39,30 per persoon extra boven de 15 personen 
 
Leren armbanden maken  (90 - 120 minuten) 
Onder begeleiding, inclusief materialen. 
 
Tot 15 personen € 726,00 
€ 48,40 per persoon extra boven de 15 personen 
 

Alle vermelde bedragen zijn inclusief BTW. 
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