
DE ST@ART IS EEN SCHITTERENDE, DUURZAME LOCATIE MET EEN AUDITORIUM VOOR 
RUIM 300 PERSONEN, DIVERSE VERGADERRUIMTES EN EEN OVERDEKT BUITENTERRAS. 
EEN GEWELDIGE COMBINATIE MET EEN BEZOEK AAN HET DIERENPARK!

Het h ele jaar open
voor groepen 

DE ST@ART
Het 

Mooiste
Podium
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Duurzaamheidsweetjes over De St@art

•   Warmte wordt opgeslagen in de grond  
om bij kouder weer het gebouw te verwarmen. 

•   De vloerbedekking is gemaakt van gerecyclede  
spijkerbroeken en autobanden.

• De St@art is CO2 neutraal.
•   Alle autokilometers van onze gasten  

worden gecompenseerd met  
suikerpalmprojecten in Indonesië.



DE ST@ART IS EEN PRACHTIGE LOCATIE VOOR UW 
EVENEMENT, MAAR OOK IN HET PARK BIEDEN WE 
VEEL MOGELIJKHEDEN. ALLE VOORZIENINGEN ZIJN  
AANWEZIG OM UW CONGRES, VERGADERING, TRAINING 
OF WORKSHOP TOT EEN SUCCES TE MAKEN. OOK 
VOOR DE LANCERING VAN EEN NIEUW PRODUCT, EEN 
GROOTSCHALIG RELATIE-EVENEMENT, EEN STIJLVOL 
DINER OF EEN FILMVERTONING BIEDT APENHEUL 
FANTASTISCHE MOGELIJKHEDEN.

de
 kracht
van het

con-
trast

Alle voordelen op een rij

•  Een bijzonder vormgegeven,  
duurzame congreslocatie.

•  Een natuurpark met honderden apen 
en verrassende locaties.

•  Ruime keuze aan horeca-arrange-
menten en relatiegeschenken.

•  Workshops, trainingen en lezingen. 
Anders dan anders, vanuit een 
biologische kijk op sociaal gedrag  
en altijd met een vrolijke knipoog.

•  De beschikking over de meest 
moderne audiovisuele middelen.

•  De mogelijkheid om in de buurt  
van Apenheul te overnachten.

Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl 
(055) 357 57 00



Een indrukwekkende omgeving

De sfeervolle tenten van Kambizuri, met een capaciteit van 
150 personen, liggen midden in Apenheul en zijn voorzien van 
alle gemakken van deze tijd. Vanaf het terras heeft u uitstekend 
zicht op het eiland van de gorilla’s. De informele opzet en de 
indrukwekkende omgeving  staan garant voor een 
succesvolle bijeenkomst.

andere locaties

Het dierenpark biedt meer unieke mogelijkheden. Wat dacht 
u van een presentatie op de tribune Bongo Bonde, met zicht 
op het eiland van de gorilla’s? Er is plek voor 900 personen! 
En het is zelfs mogelijk om te vergaderen bij de orang-oetans!

EEN VERGADERING HOUDEN IN DE NATUUR, MET UITZICHT 
OP HET GORILLA-EILAND… HET IS MAAR EEN VOORBEELD VAN 
DE VELE INSPIRERENDE MOGELIJKHEDEN.
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kambizuri

Een zakelijk
evenement in een 
natuurpark met 
honderden apen… 

over een omgeving met 
impact gesproken.

 ver- 
gaderen  

tussen de 
apen



Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt u contact  
op nemen met: reserveringen@apenheul.nl 
Telefoon (055) 357 57 00

Als gegoten

Een evenement bij Apenheul is niet zomaar een evenement. 
Het is een gebeurtenis die de deelnemers nog lange tijd zal 
bijblijven. Mensen zijn nu eenmaal, net als apen, zeer gevoelig 
voor invloeden vanuit de omgeving. In de unieke context van 
Apenheul krijgt uw evenement dan ook een bijzondere betekenis.

Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl
(055) 357 57 00 

Een paar tips

•  Onderbreek uw bijeenkomst voor een 
rondleiding door het park. Ook een kort 
bezoek aan één of enkele apensoorten 
is mogelijk.

•  Start uw bijeenkomst op de tribune 
Bongo Bonde, met aansluitend de 
gorilla voederpresentatie.

•  Boek één van onze sprekers, er zijn tal 
van onderwerpen mogelijk.

•  Ondersteun uw dag met een unieke 
workshop van Apemanagement®.



met een goedgevulde 
maag op pad
GENIET VAN ONZE HEERLIJKE LAZY MONKEY KOFFIE, AFKOMSTIG VAN ONS EIGEN KOFFIE-PROJECT IN 
PERU. BOEREN DIE DAAR EERDER TIENTALLEN HECTAREN BOS KAPTEN VOOR HET HOUDEN VAN HUN VEE, 
HEBBEN NU GENOEG AAN ÉÉN HECTARE VOOR HUN KOFFIEPLANTAGE. ZO BLIJFT ER VEEL BOS BESPAARD; 
HET THUIS VAN ONDER ANDERE DE ZELDZAME GEELSTAARTWOLAAP.

lekker
anders

LAZY MONKEY KOFFIE-ARRANGEMENT
€ 4,35 p.p.
• Eén kop koffie of thee
• Iets lekkers, zoals een muffin of 
 cupcake 

KAPUCIJNAPEN KOFFIEBUFFET  
‘ZOET’ | € 9,25 p.p.
• Onbeperkt koffie en thee
•  Selectie van appeltaart, gevulde koek, 

cupcakes, donuts, slagroomsoesjes, 
muffins en American cookies

KAPUCIJNAPEN KOFFIEBUFFET  
‘ZOET & HARTIG’ | € 13,25 p.p.
• Onbeperkt koffie en thee
•  Selectie van appeltaart, gevulde koek, 

cupcakes, donuts, slagroomsoesjes, 
muffins en American cookies

•  Mini-sandwiches, wraps en kleine 
bladerdeegsnacks
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Ook al zijn 
leeuwapen klein,
ze eten h et liefst 

veel, vaak en
gevarieerd.

>>

Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl 
(055) 357 57 00

LUNCHARRANGEMENTEN

LEMURENLUNCH | € 15,95 p.p. 
• Koffie, thee en biologische vruchtensap
• Twee soorten ambachtelijke soep
• Diverse sandwiches
• Warme quiche

LEEUWAPENLUNCH | € 17,95 p.p. 
• Koffie, thee en biologische vruchtensap
• Luxe, vers belegde broodjes
• Warme snack
•  Ambachtelijke soep met garnituur 

 (+ € 4,55 p.p.)

Op eigen gelegenheid lunchen?

BERBERAPENBOX | € 8,95 p.p.
• Twee belegde broodjes
• Krentenbol
• Candybar
• Fruit
• Flesje EARTH Water

APENHEULGELD
Schaf voor uw gasten een Apenheul 
betaalpas aan. Met de betaalpas kan  
bij onze horecapunten en in onze  
souvenirshop betaald worden.  
Zo kan iedereen zelf kiezen. Makkelijk 
voor u en prettig voor uw relaties.

goed
gevuld



de dag goed afronden...

BORRELARRANGEMENTEN

ARA TAFELGARNITUUR | € 4,25 p.p.
• Gevarieerde notenmix
• Kaasstengels
• Olijven
•  Borrelgarnituur met o.a. bitterballen  

en een vegetarische kaassnack  
(+ € 2,00 p.p.)

GORILLA BORRELGARNITUUR 
€ 9,25 p.p.
• Gevarieerde notenmix
• Droge worst
• Kaas met mosterd
• Warme bittergarnituur
• Yakitori-spiesjes (+ € 2,50 p.p.) 
• Quiche (+ € 2,50 p.p.)
• Puntzak friet (+ € 2,75 p.p.)

Voor groepen vanaf 20 personen.  
De genoemde prijzen zijn exclusief 
dranken.

TAPAS BORRELGARNITUUR | € 9,75 p.p.
•  Versgebakken stokbrood met tapenade
•  Borrelbrood van Veluwse Schavuyt 

bierborstel en kaas
• Gemarineerde zoete olijven
• Italiaanse en Spaanse vleeswaren
•  Franse, Italiaanse en Hollandse 

streekkazen
• Dadelbrood met een vijgendip

TAPAS BORRELGARNITUUR DELUXE
€ 12,50 p.p.
Wij serveren de heerlijke tapasgerechten 
van het Tapas borrelgarnituur,  
aangevuld met:
•  Tapasballetjes in een pomodorisaus  

met munt
•  Kleine kipsatéspiesjes met  

een Javaanse satésaus
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BORRELEN EN DINEREN IN APENHEUL IS UNIEK DOOR DE BIJZONDERE LOCATIE. 
UITERAARD BIEDEN WE KWALITATIEF GOEDE PRODUCTEN, WAARBIJ WE CONTINUE 
STREVEN NAAR DUURZAAMHEID.

BORRELEN 
TUSSEN DE 

APEN



>>
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Met zicht
op h et eiland van 

de gorilla’s

INDONESISCH BUFFET ORANG-OETAN
(VANAF 50 PERS.) | € 24,50 p.p.
• Rijst en bami 
•  Verschillende Indonesische gerechten:
 - Daging rendang
 - Ajam besengek
 - Ajam saté
 - Babi ketjap
• Drie groentegerechten:
 - Pak ruam
 - Sambal goreng boontjes
 - Sambal goreng telor
• Zes garnituren

HOLLANDS BUFFET VELUWSE TRADITIE
€ 22,50 p.p.
• Drie soorten oer-Hollandse stamppot
 (per seizoen verschillend)
• Diverse garnituren
•  Twee soorten vlees, waaronder de 

befaamde Gelderse rookworst

DINEREN IN APENHEUL

SPAANS TAPASBUFFET | € 28,50 p.p.
•  Versgebakken stokbrood en ciabatta, 

kruidenboter, bruschetta en tapenade
•  Twee soorten wraps (gerookte kip  

en zalm)
•  Amuse van rundercarpaccio met  

Parmezaan, rucola en balsamicocrème
•  Pastasalade met bosui, paprika en een 

dressing met zongedroogde tomaten
•  Paddenstoelen uit de oven in een 

roomsaus met bosui en Serranoham
•  Gemarineerde kip in spek uit de oven 

met pomodorisaus
•  Gekruide tapasballetjes in zoetzure saus
• Spareribs met barbecuesaus

ITALIAANS TAPASBUFFET | € 28,50 p.p.
• Versgebakken ciabatta en foccacia, 
 kruidenboter, bruchetta en tapenade 
•  Amuse van ossenhaascarpaccio op een 

frisse rucolasalade met Parmezaan en 
gemalen zwarte peper

•  Italiaanse salade Caprese van  
pomodoritomaat, buffelmozzarella  
en verse pestodressing

• Traditionele lasagne bolognese
• Verse linguine met zalm en een
 witte wijnsaus of spaghetti carbonara
• Klassieke risotto met bospaddenstoelen

rijk
gevuld

Voor groepen vanaf 20 personen. 
De genoemde prijzen zijn exclusief 
dranken.



>>
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OP MAAT
Buiten het huidige assortiment stemmen 
wij uw specifieke wensen graag samen 
met u af. Een paar voorbeelden:

•  Tijdens een WALKING DINNER lopen  
we verschillende malen met heerlijke 
gerechtjes rond.

•  Wij kunnen naar keuze een DRIE-  
OF VIERGANGENMENU voor u en  
uw gasten serveren.

•  En wat dacht u van vers gemaakte 
PIZZA tijdens uw borrel?

Voor groepen vanaf 20 personen. 
De genoemde prijzen zijn exclusief 
dranken.

BBQ’en 
bij de
gorilla’s

Wat dacht u 
van een walkingdiner?

BARBECUE

AFRIKAANSE BRAAI | € 27,00 p.p.
• Burger van rundvlees
•  Barbecueworst met tuinkruiden en 

knoflook
• Gemarineerde varkenssaté
• Gekruide kipfilet
• Aardappelsalade
• Groene sla met dressing
• Pastasalade met pesto en 
 champignons
• Cocktailsaus en warme satésaus
• Stokbrood met kruidenboter
• Friet

AFRIKAANSE BRAAI DELUXE 
€ 31,00 p.p.
•  Pakketje van zalm met jonge groenten 

en witte wijnsaus
• Bourgondisch gekruide runderbiefstuk
•  Hawaïspies van gekruide kipfilet en 

ananas
• Gepekelde varkensfilet
• Pastasalade met pesto en 
 champignons
•  Frisse waldorfsalade met verse appel, 

selderij en walnoten
•  Gemengde salade met tomaten, 

komkommer, olijven, feta en  
balsamicodressing

•  Cocktailsaus, boerenyoghurt- 
kruidensaus en warme pepersaus

• Landbrood met roomboter
• Friet
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DESSERTS

VERS FRUIT | € 3,00 p.p.
Divers versgesneden fruit

BEN & JERRY’S KRUIWAGEN | € 3,25 p.p.
Een kruiwagen gevuld met heerlijke ijsjes 
die op een duurzame, verantwoorde 
manier gemaakt zijn. 

AFTER DINNER SWEETS | € 9,95 p.p.
• Blueberry mini-muffin
• Tiramisu
• Huisgemaakte brownie met rode biet
•  Sandwich van mini-stroopwafels met 

witte chocolademousse
• Poffertje met appelstroopmousse
• Banaan eclair met chocolade

Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl
(055) 357 57 00 

lekker
zoet

Voor groepen vanaf 20 personen. 
De genoemde prijzen zijn exclusief 
dranken.



vergader
arrangementen
APENHEUL BIEDT VOLLEDIG VERZORGDE VERGADERLOCATIES VANAF 12 PERSONEN. 
VERGADER IN EEN UNIEKE OMGEVING, ZOALS DE DUURZAME CONGRESLOCATIE DE ST@ART 
OF IN DE SFEERVOLLE KAMBIZURI TENTEN.

VERGADERARRANGEMENT (4 UUR) 
€ 49,90 p.p. 
•  Entree Apenheul
•  Locatiehuur
•  Gebruik audiovisuele apparatuur
•  Notitieblokjes en pennen
•  Onbeperkt koffie, thee, EARTH Water 

en mintjes
•  Iets lekkers, zoals een muffin of 

cupcake
• Frisdranken

 

VERGADERARRANGEMENT (4 UUR) 
MET LUNCH | € 59,90 p.p.
•  Entree Apenheul
• Locatiehuur
•  Gebruik audiovisuele apparatuur
•  Notitieblokjes en pennen
•  Onbeperkt koffie, thee, EARTH Water 

en mintjes
•  Iets lekkers, zoals een muffin of 

cupcake
• Frisdranken
• Leeuwapenlunch

Vergaderen in een
unieke omgeving. Beleef

h et in Apenh eul!

Deze arrangementen kunnen uitstekend gecombineerd worden met bijvoorbeeld 
een bezoek een Apenheul, een rondleiding of een interessante workshop. 

in het
groen
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ALL INCLUSIVE 
VERGADERARRANGEMENT (8 UUR) 
€ 69,90 p.p.
•  Entree Apenheul
• Locatiehuur
• Gebruik audiovisuele apparatuur
• Notitieblokjes en pennen
•  Onbeperkt koffie, thee, EARTH  

Water en mintjes
• Iets lekkers, zoals een muffin of 
 cupcake
• Frisdranken
• Leeuwapenlunch
• Hartig tussendoortje

De prijzen van de vergader- 
arrangementen zijn inclusief btw,  
entree, zaalhuur en gebruik van alle 
aanwezige audiovisuele middelen. 
Daarnaast kunnen wij ook technische 
ondersteuning bieden tijdens uw 
bijeenkomst. De kosten hiervoor  
zijn op basis van nacalculatie.

Vergaderarrangementen 
zijn te boeken vanaf 
12 personen.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl 
(055) 357 57 00

>>

 ver- 
gaderen  

tussen de 
apen



WORKSHOPS EN 
THEMA-ONTDEKKINGEN
HET GEDRAG DAT WE DAGELIJKS VERTONEN IS VAAK MINDER RATIONEEL DAN U ZOU DENKEN. KLETSEN 
BIJ DE KOFFIEAUTOMAAT, HET IMPONEREN VAN DE BAAS, PLAGERIJTJES OP HET SCHOOLPLEIN EN 
COMPLIMENTJES UITDELEN; HET ZIJN ALLEMAAL VOORBEELDEN VAN BASALE OERGEDRAGINGEN DIE 
WE ZIEN BIJ MENSEN, MAAR OOK BIJ APEN.

herken
jezelf

In samenwerking met trainingsbureau 
Apemanagement® biedt Apenheul diverse 
workshops en thema-ontdekkingen met 
een biologische kijk op sociaal gedrag en 
altijd met een vrolijke knipoog. Net even 
anders en daardoor misschien wel heel 
effectief. Want wie gedrag begrijpt, kan 
het ook doeltreffend beïnvloeden.

HELP, MIJN BAAS IS  
EEN AAP
Deze workshop wordt regel-
matig gebruikt als (management)training, 
waarin ons sociale oergedrag centraal 
staat. We praten over sociaal gedrag als 
het gaat om veranderingen, samenwer-

ken, gedragsbeïnvloeding, 
(mis)communicatie, klantgerichtheid of 
het dagelijkse contact tussen collega’s. 
Doel van de workshop is het begrijpen 
van gedrag, om dit (waar nodig) te kunnen 
veranderen. Deze workshop heeft een 
zeer persoonlijke benadering en legt direct 
een link naar uw bedrijf. Voorafgaand 
is een intakegesprek dan ook vanzelf-
sprekend.

DUUR: halve of hele dag
AANTAL PERSONEN: 
voor groepen vanaf 5 personen
PRIJS: op aanvraag

WORK
SHOP
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APENSTREKEN OP DE WERKVLOER
Hoe herken je een borstroffel op 
de werkvloer? Zijn wij net zo goed in 
vlooien bij de koffieautomaat als apen? 
Gedrag dat we op de werkvloer vertonen 
is vergelijkbaar met dat van apen. Het 
ziet er anders uit bij gorilla’s en bonobo’s, 
maar de bedoeling en functie zijn het-
zelfde. In deze korte, interactieve work-
shop leren deelnemers van apen over de 
kracht van samenwerken, leiderschap en 
de natuurlijke gedragingen van apen en 
mensen in veranderingsprocessen. 

LEREN EN ONTWIKKELING
De grootste overeenkomst tussen 
mensen en mensapen is de lange 
kindertijd. In deze workshop staan de 
kindertijd en het leerproces van mens en 
aap centraal. Thema’s die voorbijkomen 
zijn: opvoeding, spelen, pesten, leren en 
de ontwikkeling van vaardigheden en 
sociale gedragscodes.

OERINSTINCTEN VAN DE LIEFDE
Mens of aap: iedereen is op zoek 
naar de perfecte partner. In deze 
interactieve workshop worden aantrek-
kingskracht, partnerkeuze en relaties 
in een biologisch perspectief geplaatst 
en kunt u eindelijk uitleggen waarom de 
ene persoon u wel en de ander u minder 
aantrekt. De ideale aanvulling op uw 
klantendag, vrijgezellenfeest, bruiloft  
of familiebijeenkomst.

>>

THEMA-
ONTDEK-

KING

THEMA-
ONTDEK-

KING

 
Prijzen zijn exclusief btw, 
entree voor Apenheul, locatiehuur 
en horeca.

DUUR: ongeveer 2 uur
AANTAL PERSONEN: 
voor groepen vanaf 12 personen
PRIJS: 
tot 25 personen: € 450,- per groep
25 tot 50 personen: € 750,- per groep
50 tot 75 personen: € 1.050,- per groep
Meer dan 75 personen: op aanvraag

Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat.

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl 
(055) 357 57 00

THEMA-
ONTDEK-

KING

Apenstrekenop de
werkvloer



ZOMER OF WINTER, HET IS ALTIJD GOED TOEVEN IN APENHEUL. 
VOOR GROEPEN VANAF 20 PERSONEN BIEDEN WE COMPLEET 
VERZORGDE ARRANGEMENTEN, GEHEEL AANGEPAST AAN HET SEIZOEN.

SPECIALS

Stichting Apenheul | reserveringen@apenheul.nl | 055-3575700 |www.apenheul.nl

Uw gezelschap zal genieten
en deze indrukwekkende e

rvaring
niet snel vergeten!

ZOMER- EN WINTERSPECIALS

In de zomer ontvangen wij u met een verfrissende sangria en 
staat er een mediterraans tapasbuffet voor u klaar. Vanaf het 
terras kijkt u uit op het eiland van de gorilla! In de winter schenken 
we glühwein en warme chocolademelk en kunt u bij de houtkachel 
aanschuiven voor een heerlijk kaasfondue. Buiten kunt u zich 
opwarmen bij de vuurkorven en klinkt er sfeervolle muziek.

COM-
 PLEET

VER-
ZORGD



Graag ontwikkelen wij 
samen met uw organisatie 
een programma op maat. 

Voor meer informatie kunt 
u contact op nemen met: 
reserveringen@apenheul.nl 
(055) 357 57 00

VERKOELING IN DE 
APENHEULSE BOSSEN

• Entree
•  Sfeervolle locatie, van alle gemakken 

voorzien
• Ontvangst met sangria en jus d’orange
•  Tapasplateau met o.a. ciabatta, gemari-

neerde olijven, Italiaanse  
kaas en worst

•   Zomers tapasbuffet (+ € 20,- p.p.)  
met o.a. Italiaanse salade, verse  
broodjes met diverse tapanades, lasagne  
en tortelini

• Ben & Jerry’s kruiwagen (+ € 3,- p.p.)

UNIEK: EEN WINTER-
BIJEENKOMST IN EEN TENT

• Entree
•  Sfeervolle locatie, van alle gemakken 

voorzien
•  Ontvangst met glühwein en warme 

chocolademelk
• Mini-kaasfondue met vers stokbrood
•  Hollands buffet Veluwse traditie  

(+ € 20,- p.p.) met o.a. drie soorten 
oer-Hollandse stamppot, garnituren en 
twee soorten vlees

Winter
arran-
gement

Zomer
arran-
gement

€39,50

P.p.


