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Jungle Lodge Gids 
Jungle Dome, Het Heijderbos 

Ontbijten met de flamingo’s,
beleef een nieuw avontuur bij 
Center Parcs
De Jungle Lodge is uniek in Nederland. Nergens anders 
valt u in slaap met de geluiden van de jungle, wordt u 
wakker met exotische vogels en eet u een ontbijtje tussen 
de flamingo’s.

“Anai leu ita”
Welkom in de Jungle Lodge
Uw unieke avontuur gaat beginnen: overnachten in de 
Jungle Dome. Het is een stukje écht oerwoud, met meer 
dan 40 diersoorten en 250 soorten tropische bomen 
en planten. Vanavond en vannacht is het uw logeerplek, 
wanneer wij u meenemen naar de dichte jungle van 
Siberut, een klein eiland ten westen van Sumatra. 

Het wordt een intense ervaring, die alle zintuigen prikkelt. 
Verhalen, geluiden en smaken, en simpelweg de warme 
tropische temperatuur dompelen u compleet onder in 
de jungle. 

Het volledige programma en een plattegrond van de 
Jungle Lodge vindt u in deze gids. Wij wensen u een 
indrukwekkend verblijf toe!

Het programma
• Vanaf 14.00 uur kunt u terecht in uw Jungle Cabana. 
• Om 17.00 uur sluit de Jungle Dome voor ‘overige’ parkgasten.
• Van 17.00 tot 18.00 uur zal een Ranger de opdrachten voor 

de avond toelichten. Verzamelen op het terras.
• Tussen 18.30 en 19.00 uur wordt u verwacht voor het 

jungle diner (mits geboekt), inclusief welkomstdrankje. 
• Na het diner trekt u op eigen houtje de jungle in om de 

gebruiken van de Mentawai te leren kennen, aan de hand 
van enkele opdrachten.

• Vanaf middernacht is alles stil en donker: tijd om 
te slapen.

• Tussen 08.00 en 09.00 uur staat het ontbijt voor u klaar.

• Om 9.30 uur worden de dieren gevoerd.
• Om 11.00 uur is de check-out: het einde van een geweldige 

jungle-ervaring, en het begin van nog een dagje genieten in 
Het Heijderbos.

Het echte junglegevoel ervaart u  
in een Jungle Cabana

Overnachten in de jungle betekent aanpassen aan eenvoudige 
omstandigheden. In uw Jungle Cabana vindt u opgemaakte 
bedden, handdoeken, een tafel en stoelen en is er Wi-Fi aanwezig.  
Kindermeubilair is er niet. De toiletten en douches vindt u aan de 
rand van de jungle, bij de ingang. 

Op verkenning in de jungle

Om de jungle én de geheimen van de Mentawai te ontdekken, 
heeft de Ranger drie opdrachten voor u. Luister goed naar de 
Ranger, lees de opdrachten nog eens op de achterkant en ga 
op expeditie! 

Wij zijn voor u bereikbaar via de volgende  
telefoonnummers:

Receptie (overige vragen) +31 (0) 485 496700
Noodgevallen +31 (0) 485 496777 
Het Heijderbos
Hommersumseweg 43, 6598 MC Heijen, 0485 49 67 00

Jungle Cabana’s

51  Rhino
52  Simabakbak
53  Tiger
54  Pakatoktuk
55  Simias monkey
56  Toktuk
57  Bilou
58  Kubeu
59  Civet
60  Kabit raba
61  Flying dragon
62  Peset bua
63  Atlas butterfly
64  Alosit

65  Scops owl
66  Kaboi
67  Kukila
68  Renggeu

Legenda

 Ingang

 Kluisjes

 Catering

 Toiletten

 Douches

 Nooduitgang

 Brandblusser

 Vluchtweg



Opdracht 3
De Mentawai zijn een volk met een diep respect voor de 
natuur. Volgens hen bezit alles op aarde een eigen ziel en 
geest. Om de goede geest van hun omgeving vast te houden, 
maken ze amuletten van verschillende materialen die ze vinden. 
Elk materiaal heeft een eigen karaktertrek. Een steen staat voor 
moed en kracht, schelpen voor bescherming en hout voor een 
lang leven.

U gaat uw eigen amulet maken. Van de Ranger krijgt u een 
snoer, in de jungle vindt u de verschillende elementen die u 
kunt gebruiken. Met elk hun eigen kracht. 
Rijg eerst uw persoonlijke amulet. Ga daarna in de jungle op 
zoek naar een groot masker, verborgen in de kruin van een 
boom. Het masker geeft kracht aan de boom en daarmee ook 
aan uw amulet. Leg uw amulet aan de voet van de boom. 

Uw amulet zal de natuurkrachten opnemen en doorgeven aan 
degene die hem draagt.

Opdracht 2
 
In de jungle vindt u de plek waar de Mentawai hun bamboe palen 
opslaan. Daarvan maken ze al hun gebruiks voorwerpen. Om in 
de sfeer te komen van de primitieve, maar unieke Mentawai-
beschaving, gaat u uw eigen beker van bamboe maken. 

Echt moeilijk is het niet, maar het vraagt 
wel een beetje behendigheid. Het zagen of 

uitsnijden van de beker doet u met een 
eenvoudige zaag. Dat is gemakkelijker 

gezegd dan gedaan, maar u bent tenslotte 
in de jungle. 

Zoek een mooie bamboepaal uit.  
Het liefst een zonder scheurtjes en met 

een flinke diameter, dan krijgt u de mooiste beker. 
Help elkaar als het nodig is, zoals bij een 

 echte jungle-expeditie. 

Een tip: maak met schuurpapier de zaagranden  
glad. Dat drinkt een stuk gemakkelijker en houdt  

uw lippen heel.

Huisreglement

• Roken is niet toegestaan in de Jungle Dome. Voor rokers is 
er buiten een aparte zone voorzien, t.h.v. de hoofdingang 
tot de Jungle Dome.

• Om de nachtrust van de dieren en de andere bewoners van 
de Jungle Lodge te respecteren, vragen wij u vriendelijk om 
stil te zijn tussen 22.00 en 08.00 uur.

• Het nuttigen van zelf meegebrachte alcoholvrije dranken 
en etenswaren is toegestaan in de eigen Cabana, maar 
het gebruik van verwarmingstoestellen (camping-
kookvuurtjes, koffie-apparaat, broodroosters, …) of mini-
barbecues is verboden vanwege de gevoelige fauna en flora.

• Het gebruik van de centrale sanitaire faciliteiten is 
strikt gescheiden voor mannen en vrouwen. Foto- 
en videoapparatuur mogen in de kleedkamers en 
doucheruimtes niet gebruikt worden.

• Graag vragen we u om de fauna en flora in de Jungle Dome 
te respecteren. Dieren mogen niet gevoerd, aangeraakt 
of opgejaagd worden. Planten en bomen mogen niet 
beschadigd, uitgetrokken of verwijderd worden.

• Het is niet toegestaan om (huis)dieren mee te brengen 
naar het park tijdens uw verblijf in de Jungle Dome 
vanwege de gevoelige fauna en flora. 

Opdracht 1
De jungle die u straks binnengaat, draagt een aantal 
geheimen in zich van het eiland Siberut. Het zijn gebruiken 
die de Mentawai-stam al meer dan 30 generaties voor 
zichzelf heeft gehouden. Omdat hun cultuur bedreigd 
wordt, hebben ze hun kennis aan de jungle toevertrouwd. 
In de hoop dat hier mensen komen die deze kennis 
overnemen en zo in leven houden. Als u ervoor openstaat, 
kunt u deelgenoot worden van de rituelen van de stam. 
Maar daar moet u wel iets voor doen. 

Op verschillende plekken in de Jungle  
ziet u teksten en tekens in spiegelschrift. 
Met een spiegeltje ontcijfert u de meest 
verborgen kennis van de Mentawai.

Ga ernaar op zoek. 

Wat u vindt, is echt uniek. Neem de kennis 
op in uw hart, het maakt u wijzer, voor uw 
hele leven.

Goedemorgen!
Ontbijt in picknickstijl
Tussen 08.00 en 09.00 uur wordt uw ontbijtmand geleverd op het 
terras van uw Cabana, met verse broodjes en beleg, sap en een 
junglefles om koffie of thee te halen, die verkrijgbaar zijn aan de bar 
tot 10.00 uur. Eet u op de veranda van uw Jungle Cabana of komt 
u naar de eettafels bij de junglekeuken? Daarna zijn de dieren aan 
de beurt voor een ontbijtbuffet: om 09.30 uur worden ze gevoerd. 
Een leuke meet & greet-gelegenheid voor de kinderen!  

Aan tafel! 
Het junglediner staat klaar
Een verblijf in de natuur maakt hongerig. Midden in de jungle 
kunt u uiteraard geen gedekte tafel verwachten, maar wél  
heerlijk eten. Eerst zelf vlees-, vis- en groentenspiesen grillen  
in de Chomba, de junglekeuken. En dan afsluiten met een  
lekker toetje. Het eten wordt geserveerd op origineel 
jungleservies!

Dorstig? 
Kom naar de junglebar
Zuid-Afrikaanse wijn, exotische cocktails, verse fruitsmoothies – 
in de junglebar kunt u op alle mogelijke manieren uw dorst 
lessen. Ook gewoon met frisdrank natuurlijk. De drankjes zijn 
voor eigen rekening. 


