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Al langere tijd bestond de wens om 
gorilla’s in Ouwehands Dierenpark te 
kunnen vestigen. “Ons dierenpark richt 
zich met name op de bedreigde dier-
soorten”, vertelt directeur Robin de 
Lange. “Via EEP’s, waarbij dierentui-
nen door middel van speciale fokpro-
gramma’s zich onder andere gezamen-
lijk inzetten voor het behoud van 
bedreigde diersoorten, vernamen we 
dat er bij de Britse dierentuin Howletts 
Wild Animal Park een overschot aan 
mannelijke gorilla’s was en er dus 
gezocht werd naar huisvesting voor een 

groep. Hierover hoefden we niet lang 
na te denken.” 
Uiteindelijk zijn zes mannelijke laag-
landgorilla’s in Rhenen terecht geko-
men. Hun nieuwe verblijf is Gorilla 
Adventure, een indrukwekkend onder-
komen van 80 meter lang en 11 meter 
hoog, dat bestaat uit circa 350 ton staal 
en 3,6 miljoen kilo beton. Het buiten-
gedeelte is 2800 m2 groot, terwijl het 
binnenverblijf 1200 m2 telt en voor-
zien is van diverse compartimenten op 
verschillende hoogtes met touwladders 
en klimrekken. 

Er lijkt maar geen einde te 
komen aan de vernieuwings-
golf die sinds 2000 bij 
Ouwehands Dierenpark 
Rhenen is ingezet. Met de 
komst van Gorilla Adventure, 
het grootste gorillaverblijf van 
Europa, heeft het park voor 
zowel de recreant als de zake-
lijke markt een unieke 
publiekstrekker in huis. 

Ouwehands Dierenpark Rhenen

Meer dan een 
dierentuin
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Nieuw: Gorilla Adventure
Bezoekers van het dierenpark kunnen 
zich in het bezoekersgedeelte van Gorilla 
Adventure vergapen aan deze bijzondere 
dieren. Dit gedeelte bevindt zich tussen 
het binnen- en buitenverblijf en dient als 
een 80 meter lange tunnel waar de goril-
la’s van dichtbij aanschouwd kunnen 
worden. Speciaal voor kinderen zijn er 
klimschachten en is een glijbaan aange-
legd. Op grote schermen is meer infor-
matie over de gorilla te vinden. “Je ziet 
hier heel duidelijk dat het speelelement 
belangrijk is”, licht De Lange toe. “Dat 
kinderen bij ons spelenderwijs door de 
dierentuin kunnen lopen, daarin onder-
scheiden wij ons dan ook ten opzichte 
van andere dierentuinen.”
Niet alleen bezoekers kunnen zich in het 
hart van Gorilla Adventure dichtbij deze 

bijzondere apen begeven. In het midden 
van de tunnel is namelijk een nieuwe 
locatie voor evenementen gerealiseerd. 
De eventlocatie bij Gorilla Adventure is 
voor diverse zakelijke doeleinden inzet-
baar, zoals een productpresentatie, een 
vergadering of een borrel. De ruimte 
biedt plek aan maximaal 150 personen 
en is geheel afsluitbaar. “Waar vind je nu 
zo’n unieke locatie voor zakelijke bijeen-
komsten?”, zegt hij enthousiast. “Hier 
kun je elkaar zakelijk ontmoeten, terwijl 
je zicht hebt op de gorilla’s.”

Iedere locatie een eigen sfeer
De evenementenlocatie bij Gorilla 
Adventure is te boeken via de eigen 
salesafdeling van Ouwehands 
Dierenpark. “We beschikken over meer-
dere locaties met een variabele indeling 

en ontvangstcapaciteit”, legt De Lange 
uit. “Iedere locatie heeft zijn eigen sfeer. 
Zo heeft Kalahari een Afrikaans thema, 
maar kan er ook gekozen worden voor 
het Jungle restaurant, dat eventueel in 
drie gescheiden ruimtes gesplitst kan 
worden. Maar ook het Aquarium is een 
prachtige plek om gasten te verwelkomen 
en wat te denken van het zeeleeuwenthe-
ater Blue Lagoon, waar plaats is voor 
zo’n 775 gasten? Zo hebben we nog veel 
meer bijzondere locaties voor zakelijke 
bijeenkomsten, die stuk voor stuk uniek 
zijn. Prettige bijkomstigheid voor veel 
bedrijven is dat we alles tegen een zeer 
concurrerende prijs aan kunnen bieden.”
Ook voor teambuildingsactiviteiten is 
Ouwehands Dierenpark de aangewezen 
locatie. “In ‘Trainer for a day’ ervaren de 
deelnemers hoe het is om Afrikaanse oli-
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Stouten & Wijnen Accountants is de beste in ondernemersadviezen, 

waaronder accountancy. Als een betrokken en enthousiaste partner 

met het nodige relativeringsvermogen vinden wij het leuk om, met 

en naast jou, je organisatie verder te helpen.

Wij adviseren al jaren met succes het regionale midden- en kleinbedrijf, vrije 
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wij een multidisciplinaire aanpak. Daarbij werken onze accountants, fi scalisten 
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Vanuit ons kantoor in Culemborg verlenen we o.a. de volgende diensten:

Accountantsdiensten

• Het controleren en beoordelen of samenstellen van uw jaarrekening

• Verzorgen van de fi nanciële (online) administratie

Bedrijfskundige advisering 

• Advisering en begeleiding bij fusies, overnames of bij bedrijfsopvolging

• Bedrijfswaardering 

Fiscale advisering

• Estate planning

• Fiscale procesvoering, zoals bezwaar en beroep bij de Rechtbank

Advisering op het gebied van HRM

• In- en uitstroom van personeel

• Functiebeschrijvingen en functiewaardering

Voor meer informatie: WWW.STOUTENENWIJNEN.NL

Download 
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‘Stouten & Wijnen 
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fanten te verzorgen en te trainen. 
Daarnaast bieden we de activiteit 
Apemanagement aan. Bij ‘Apenstreken 
op de werkvloer’ leer je de overeenkom-
sten kennen tussen je collega’s en apen. 
Thema’s die hierin voorbij komen heb-
ben bijvoorbeeld te maken met leider-
schap en hiërarchie.”

Avontuurlijk evenement
Wat de invulling betreft kan de zakelijke 
gast alle kanten op. “Zo hebben wij een 
aantal complete arrangementen samenge-
steld waaruit een keuze gemaakt kan 
worden, maar ook voor persoonlijke 

wensen is er uiteraard ruimte. Op basis 
van de wensen van een klant maken wij 
een voorstel. Op verzoek kunnen wij 
alles uit handen nemen, waardoor je als 
bedrijf niet per se een pco hoeft te heb-
ben om een bijeenkomst bij ons te kun-
nen organiseren. Onze gasten krijgen een 
eventmanager aangewezen, die het hele 
traject van a tot z begeleidt.”
Een mooi voorbeeld van maatwerk was 
de bijeenkomst van het Genootschap 
voor Eventmanagers. “Hiervoor is de 
eventlocatie van Gorilla Adventure afge-
huurd”, aldus De Lange. “De eventmana-
gers werden samen met hun kinderen 

ontvangen en kregen van mij en van 
onze manager Dierverzorging een pre-
sentatie, die hen iets over de gorilla’s in 
dit bijzondere verblijf vertelt. 
Ondertussen gingen de kinderen genieten 
van een rondleiding door ons dierenpark. 
De dag eindigde met een speciaal voor 
het genootschap georganiseerde zeeleeu-
wenshow en een borrel in Gorilla 
Adventure.” 
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Geschiedenis Ouwehands 
Dierenpark Rhenen
Ouwehands Dierenpark behoort met zijn 

81-jarig bestaan tot één van de oudste 

dierenparken van Nederland. Toen in 1932 

de kippenboerderij van Cor Ouwehand 

nauwelijks meer iets opbracht, besloot hij zijn 

fokbedrijf om te bouwen tot een 

bezoekerspark om zijn populaire sierkippen 

en andere exotische hobbydieren tegen 

betaling aan het publiek te tonen. In 2000 

nam entrepreneur Marcel Boekhoorn het 

park over en redde het daarmee van een 

faillissement. Er werd een nieuwe richting 

ingeslagen, waarbij flink werd geïnvesteerd 

en gemoderniseerd. Door onder andere uit 

te breiden met projecten zoals ‘Apen op 

Stelten’, ‘Neus aan neus met de ijsberen’, de 

‘Blue Lagoon’ en ‘Gorilla Adventure’ heeft 

het dierenpark een enorme groei 

doorgemaakt. Afgelopen jaar werden maar 

liefst 940.000 bezoekers geregistreerd.


