
De eerste keer dat je een reuzen-
panda in het echt ziet, doet dat 
iets met je. Directeur Robin 

de Lange van Ouwehands Dierenpark 
Rhenen kan het weten. Zijn eerste ont-
moeting met Wu Wen en Xing Ya vond 
alweer even geleden plaats. “Maar het 
blijft elke keer bijzonder om ze te zien. 
Het zijn magische dieren, zwaar be-
dreigd en met een enorme schoonheid. 
Uniek dat ze hier nu in Ouwehands Die-
renpark verblijven. Iedereen die dat wil, 
kan straks zelf ervaren hoe het is om 
een reuzenpanda in het echt te zien.”

INSPIRATIE
Vanuit de Chinese evenementenlo-
catie, met een capaciteit tot tweehon-
derd personen, is er uitzicht op het 
buitenverblijf van de twee reuzenpan-
da’s. “Dat kan niet anders dan voor 
inspiratie zorgen”, lacht De Lange. “In 
Ouwehands Dierenpark staan we voor 
liefde voor de natuur; een ontspan-
nen en leuke dag uit. Een zakelijke 
meeting in Pandasia staat garant voor 
een mooie beleving en een unieke 
ervaring.” Liefde voor de natuur 
houdt overigens niet op binnen de 
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Dat een evenement, vergadering, 
congres, training, feest of presentatie 
in Ouwehands Dierenpark Rhenen een 
unieke ervaring is, dat begrijpen de meeste 
mensen wel. Waar anders komt zomaar 
ineens een gorilla voorbij, springt een 
zeeleeuw plotseling uit het water of waan 
je je middenin een Afrikaanse oase? Toch 
kan het nog bijzonderder. Een zakelijke 
meeting houden, kan sinds kort namelijk 
ook in Pandasia, het verblijf van de twee 
reuzenpanda’s Wu Wen en Xing Ya.

Op bezoek bij 
reuzenpanda’s 
Wu Wen en Xing Ya

Tekst Elly Molenaar
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grenzen van Ouwehands Dierenpark. De 
dierentuin zet zich naast de vele andere 
bedreigde diersoorten, met de komst van 
Wu Wen en Xing Ya, in voor de bescher-
ming van reuzenpanda’s in het wild.

CHINESE STIJL
Maar de pandaberen zijn niet de enige 
reden dat een zakelijke meeting in het 
verblijf zo’n unieke en onvergetelijke 
ervaring is. Pandasia is authentiek en 

volledig gebouwd volgens Chinese 
traditie. Maar liefst 35.000 dakpannen, 
handmatig in China gemaakt, bekleden 
het dak. Ook de gevelconstructie is op 
traditioneel Chinese wijze vervaardigd. 
Pandasia is voorzien van elementen 
waarop Chinese voorstellingen staan 
afgebeeld. Ook de inrichting van het 
pand is geheel in stijl. In de stoelen staan 
de namen van de twee pandaberen in 
Chinese tekens.

ONDERDAK
Pandasia is het verblijf van de reuzen-
panda’s. Het tweetal heeft 3.400 vierkante 
meter tot hun beschikking. Het verblijf 
bestaat uit twee aparte delen, een apart 
binnen- en buitenverblijf voor het manne-
tje en voor het vrouwtje, meerdere nacht-
verblijven, een kraamkamer, een koelcel 
voor bamboeopslag, een veterinaire en 
een verzorgersruimte. Maar Wu Wen en 
Xing Ya zijn niet de enige dieren waar-
aan Pandasia onderdak geeft. Ook andere 
Aziatische diersoorten als kleine panda’s 
en spookdiertjes verblijven in Pandasia.

SMAAKVOL ETEN
Ook aan het comfort van de bezoekers is 
uiteraard gedacht. In Pandasia bevindt 
zich een speciale Pandashop én een res-
taurant met Chinees-Aziatische uitstra-
ling en gerechten. “Het bestaat uit twee 
etages”, zegt De Lange trots. “Je kunt het 
als bedrijf exclusief huren.” Hoe dan ook, 
aan smaakvol eten zal het de gasten niet 
ontbreken. “In Pandasia wordt de Chinese 
keuken geserveerd. Lai Sin, voormalig 
eigenaar van sterrenrestaurant Lai Sin in 
Driebergen, heeft ons daarin uitstekend 
begeleid. Gasten kunnen daarom rekenen 
op heerlijke en kwalitatief goede gerech-
ten. In Pandasia worden gerechten in buf-
fetvorm gepresenteerd of uitgeserveerd, 
net wat men wil.”

www.ouwehand.nl
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