
MIJN BEZOEK AAN 
ZOO ANTWERPEN



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
Leuk dat je hebt besloten om naar ZOO Antwerpen te gaan.

In samenwerking met de dierentuin stelde Toerisme voor Autisme een stappenplan op om deze activiteit voor te 

bereiden. Hieronder lees je hoe je dit stappenplan kan gebruiken. 
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In dit stappenplan staat veel informatie. Niet al deze informatie is voor iedereen belangrijk. 

Je hebt bijvoorbeeld verschillende mogelijkheden om naar een activiteit te gaan. 

Je kan met de bus gaan, met de auto… 

Je kiest de pagina’s die voor jou van toepassing zijn. 

Je kiest welke pagina’s in de volgende fase afgedrukt moeten worden.

Je kan dit opschrijven op een blad papier, zodat je tijdens het afdrukken niets vergeet.

Je doet hetzelfde met het ‘Afsprakendocument’. 

Niet alle afspraken zijn nodig om te visualiseren voor jou of je kind. 

Hier kan je rechtstreeks in het document afspraken verwijderen. 

Daarna druk je de pagina’s af die je in de vorige stap selecteerde. 

Je drukt ook de afspraken af als je hiervan gebruik wil maken. 

Als je het stappenplan hebt afgedrukt, kan je dit best bewaren in een mapje. 

Zo zullen de pagina’s niet door elkaar geraken. 

Je kiest zelf of je dit wil doen of niet. 

Daarnaast moet je in het stappenplan sommige zinnen zelf nog aanvullen. 

Je vult bijvoorbeeld op de stippellijn in het begin in wanneer je op daguitstap zal gaan en wie 

meegaat. Zo lees je het hele stappenplan na en vul je alle stippellijnen in.



HOE GEBRUIK IK HET STAPPENPLAN? 
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Daarnaast zie je twee klokken in het begin van het stappenplan. 

Je leest wat er onder staat en tekent dat uur op de klok.  

Nu kan je echt beginnen met je daguitstap voor te bereiden. 

Kies een rustig moment uit, zodat je niet gehaast bent om het stappenplan te lezen. 

Je leest het stappenplan ten laatste de avond voor je vertrekt. Dit doe je minstens 1 keer. 

Als je dit zelf wil, kan je het stappenplan al eerder lezen. Je kan het stappenplan ook vaker 

lezen. Alles hangt af van hoeveel nood jij hier zelf aan hebt.

Als dit stappenplan bedoeld is voor jonge kinderen, dan lees je dit de eerste keer best samen 

met hen. 

Op die manier ben je zeker dat het kind alles goed begrijpt en kan hij/zij vragen stellen.

Als je wil, kan je dit stappenplan gerust meenemen tijdens je uitstap. 

Dit is niet noodzakelijk om de uitstap te doen slagen. 

Ziezo, nu ben je helemaal voorbereid om op stap te gaan. Toerisme voor Autisme en ZOO Antwerpen wensen je 

alvast veel plezier! 

Mocht je achteraf feedback hebben over je uitstap of het stappenplan, stuur ons dan gerust een mailtje naar 

contact@toerismevoorautisme.be. 
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?
Binnenkort ga ik naar ZOO Antwerpen. Dit is een dierentuin in Antwerpen waar ik veel dieren zal kunnen zien. 

Veel mensen vinden een bezoek aan ZOO Antwerpen leuk. Deze bundel legt me uit wat ik allemaal zal zien en 

doen in ZOO Antwerpen. Ik bekijk deze bundel goed op voorhand. Zo ben ik goed voorbereid. 

VERTREK

Op ……………………………….……………………………………………………. (datum) ga ik naar 

ZOO Antwerpen.

…………………….…………………………………………………………………………….… (gezelschap) 

gaan met mij mee. 

Ik doe mijn best om te vertrekken naar ZOO Antwerpen om …….………… (uur). 

Het kan zijn dat we een klein beetje later vertrekken. Dat is geen probleem.

De stad Antwerpen is gelegen in 

de provincie Antwerpen. 

Antwerpen wordt op de kaart 

aangeduid met de rode marker. 

ROUTE
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WAT GA IK DOEN EN WANNEER?

De route naar ZOO Antwerpen duurt ongeveer 

.............................…………………………………………………………….................. (reistijd). 

Het kan zijn dat ik er vroeger zal zijn, maar het kan ook zijn dat ik er later zal 

zijn. 

Dat is oké. 

VOORBEREIDING
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Als ik dat wil, kan ik een koptelefoon meenemen naar de dierentuin. 

Op sommige plekken in de dierentuin kan het druk zijn of kan ik veel geluiden 

van de dieren horen. 

Een koptelefoon kan me helpen als ik hier last van heb.  

Via deze link kan ik op voorhand een plattegrond downloaden van 

de dierentuin:

www.zooantwerpen.be/nl/plattegrond-vd-zoo/ 

Deze plattegrond kan ik meenemen naar de dierentuin.

Zo kan ik beter zien waar alles is.

Via deze link kan ik op voorhand een sensorische kaart 

downloaden van de dierentuin:

www.toerismevoorautisme.be/portfolio/zoo-van-antwer-

pen-stappenplan

Op deze sensorische kaart kan ik zien in welke zones het donker is 
of waar het wat kan stinken en zoveel meer.



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?
IK GA MET DE TREIN

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE TRAM

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga met de trein naar ZOO Antwerpen. 

Ik stap op in het station van ……………………………………………………

Het kan zijn dat ik tijdens mijn treinrit moet overstappen. 

Ik stap over in het station van ……………………………………………………

Het kan ook zijn dat ik tijdens mijn treinrit niet moet 

overstappen. Dan blijf ik zitten op deze trein tot ik aan de halte 

ben van mijn bestemming. 

Ik stap uit in het station van Antwerpen-Centraal. 

IK GA MET DE TREIN
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Als ik van de trein stap, stap ik naar de uitgang van het station. 

Ik wandel naar rechts en daar is direct de ingang van de 
dierentuin. 
Ik stap door de grote poort naar binnen. 



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga met de auto naar ZOO Antwerpen. 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto. 
Als we in Antwerpen zijn, zoeken we naar een parkeerplaats 
voor de auto. 

IK GA MET DE AUTO

Ik zie de ingang van de dierentuin en stap door de grote poort 
naar binnen. 
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Als de auto geparkeerd is, moet ik nog stappen tot de ingang van 
de dierentuin. 



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga met de bus naar ZOO Antwerpen. 

Ik wandel naar de bushalte van bus …………. (busnummer). 

Ik stap op de bus. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………... (bushalte).

IK GA MET DE BUS
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Als ik van de bus stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot de ingang van ZOO Antwerpen. 

Dit is de ingang van ZOO Antwerpen. 
Ik stap door de grote poort naar binnen.



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga met de tram naar ZOO Antwerpen. 

Ik wandel naar de tramhalte van tram …………. (tramnummer). 

Ik stap op de tram. De rit duurt ongeveer ……….. minuten. 

Ik stap af aan halte ……………………………………………………………………

………………..…………………………………………………………... (tramhalte).

IK GA MET DE TRAM
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Als ik van de tram stap, moet ik ongeveer ………… minuten 
stappen tot de ingang van ZOO Antwerpen. 

Dit is de ingang van ZOO Antwerpen. 
Ik stap door de grote poort naar binnen.



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga met de fiets naar ZOO Antwerpen. 

IK GA MET DE FIETS
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Ik kom aan bij ZOO Antwerpen.
Ik fiets door de grote poort naar binnen. 

Rechts is een fietsenstalling waar ik mijn fiets zet.
Soms kan het zijn dat de fietsenstalling vol is.
Dan kan ik mijn fiets bijvoorbeeld in de ondergrondse 
fietsenstalling onder het Koningin Astridplein zetten. 



HOE GA IK NAAR ZOO ANTWERPEN?

Ik ga te voet naar ZOO Antwerpen.

IK GA TE VOET
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Ik zie de ingang van de dierentuin en stap door de grote poort 
naar binnen. 



IK KOM AAN BIJ ZOO ANTWERPEN
IK KOOP EEN TICKET ONLINE 

IK KOOP EEN TICKET TER PLAATSE
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IK KOM AAN BIJ ZOO ANTWERPEN

Ik koop mijn ticket op voorhand via de website van ZOO 
Antwerpen. 
Ik kan tickets kopen via deze link:
www.zooantwerpen.be/nl/dagtickets
Ik kan de tickets op mijn smartphone downloaden of afdrukken.

IK KOOP EEN TICKET ONLINE

Ik ga naar de toegangspoort van de dierentuin. 

Aan de toegangspoort kan ik een plattegrond van de dierentuin
nemen.
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Ik hou het ticket vast met de barcode bovenaan en weg van mij.
De medewerker scant mijn ticket in. 
Ik stap door de poort naar binnen.



IK KOM AAN BIJ ZOO ANTWERPEN

Ik koop mijn ticket ter plaatse 
aan het ticketautomaat, aan de 
kassa in een kiosk of aan de
kassa in de souvenirwinkel. 
Het kan zijn dat we even in de rij 
moeten aanschuiven. Dat is oké.
Ik doe mijn best om geduldig te 
wachten.

IK KOOP EEN TICKET TER PLAATSE
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Ik ga naar de toegangspoort van de dierentuin. 

Aan de toegangspoort kan ik een plattegrond van de dierentuin
nemen.

Ik hou het ticket vast met de barcode bovenaan en weg van mij.
De medewerker scant mijn ticket in. 
Ik stap door de poort naar binnen.



MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN
DE DIERENTUIN

DE SPEELTUINEN

DE PANORAMA’S

DE BEGELEIDE ACTIVITEITEN
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MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

In de ZOO van Antwerpen kan ik een 
parcours volgen. 
Op de plattegrond staan getallen van 1 
tot en met 27. 
Tussen die getallen staat een stippenlijn. 
Als ik de stippenlijn volg, zal ik alle 
nummers tegenkomen. 
Soms kan het zijn dat ik enkele nummers 
oversla en later terugkom omdat ik eerst 
ga eten of naar een verzorgersbabbel ga 
luisteren. 
Dat is oké. 
Daarna zal ik terugkeren naar die 
overgeslagen nummers. 

DE DIERENTUIN

In het park staan ook pijltjes die aanduiden waar het volgende 
nummer is. 
Dit zijn dezelfde nummers als op de plattegrond. 

Het volledige parcour duurt ongeveer 3 tot 4 uur.
Ik kan langer blijven als ik dat wil.
Ik kan ook minder lang blijven als ik dat wil.
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In ZOO Antwerpen zal ik
veel dieren kunnen zien. 
Er zijn apen, vissen, zeehonden, 
leeuwen, giraffen, vlinders en 
zoveel meer. 

Bij elk dier staat een bord.
Op dit bord kan ik de naam van het dier lezen. 

Soms moeten de dieren verzorgd 
worden, zijn ze aan het slapen of
wordt een nieuw verblijf 
gemaakt.
Dan kan het zijn dat ik niet alle 
dieren kan zien. Dat is oké. 
Het kan zijn dat ik ze wel zal zien 
als ik nog eens op bezoek kom.
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Als de giraffen, olifanten en 
zebra’s niet buiten zitten, kan ik 
ook altijd eens gaan kijken in de
Egyptische tempel (nummer 9). 
Het kan zijn dat ik ze daar wel 
kan zien. 

MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

DE DIERENTUIN



Sommige stukken in de dierentuin zijn donkerer. 
Dit is omdat sommige dieren niet van veel licht houden. 
Het is donkerer bij nummer 7, nummer 13 en nummer 14.

Nummer 7 is een donkere grot tussen de mensapenvallei en de 
buffelsavane. 
In die grot zijn geen dieren te zien, maar is er wel een glijbaan en 
een klimmuur. 
Er is ook veel lawaai in deze grot. 
Ik kan deze grot vermijden door langs de speeltuin naar de 
buffelsavane te gaan. 

Nummer 14 is het aquarium. 
Daar kan ik veel vissen zien. 
In het aquarium is er een donkerblauw licht.
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Nummer 26 is het vogelgebouw. 
Op het einde van dat gebouw is ook een donker stuk. 
Daar is een tentoonstellingsruimte. 

MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

DE DIERENTUIN



Sommige dieren zitten achter glas.
Ik tik niet op het glas, maar kijk naar de dieren.
Ik maak hier geen foto’s met flits. 
Zo geef ik de dieren voldoende rust.

In een dierentuin kan het soms 
een beetje stinken. 
Als ik de dieren wil zien, dan 
moet ik dat er bij nemen.
In de Egyptische tempel 
(nummer 9) en het hok van de
nijlpaarden (nummer 24) stinkt 
het wel extra veel.
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Sommige dieren houden van de 
warmte en van natheid. 
Daarom is het in de vlindertuin 
(nummer 1) en het 
reptielengebouw (nummer 16) 
warm en vochtig. 

Om een gebouw binnen te gaan, moet ik door een deur. 
Soms is er achter de deur nog iets extra. 
In sommige gebouwen zijn er plastieken flappen zoals in de 
koelkastruimte van een winkel. 
Er zijn plastieken flappen in de buffelsavane (nummer 8), het 
reptielengebouw (nummer 16) en hippotopia (nummer 23).

MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

DE DIERENTUIN



Soms zijn er nieuwe dieren in de dierentuin. 
Zij kennen hun hok nog niet zo goed. 
Om ervoor te zorgen dat zij niet de hele tijd tegen het glas botsen, 
hangen er soms rood-witte plakkers aan hun hok.

In ZOO Antwerpen zijn er enkele speeltuinen. 
Daar kan het zeer druk zijn en spelen veel kinderen.
Ik kan hierover meer lezen vanaf pagina 24.
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In ZOO Antwerpen zijn verschillende begeleide activiteiten.
Ik kan hierover meer informatie lezen vanaf pagina 26.

In ZOO Antwerpen zijn verschillende uitkijkpunten.
Ik kan hierover meer informatie lezen vanaf pagina 25.

MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

DE DIERENTUIN
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ZOO Antwerpen is zeer groot.
Ik zal dus ook veel moeten stappen.
Als ik niet wil stappen, zal ik niet veel kunnen zien.

MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

DE DIERENTUIN



MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

In ZOO Antwerpen zijn 
verschillende speeltuinen.
Op de plattegrond kan ik zien 
waar deze speeltuinen zijn. 

DE SPEELTUINEN

Op de speeltuinen kan het zeer druk zijn.
Er kunnen veel kinderen spelen. 
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Bij de speeltuin in de grotten bij de buffelsavane is het donker. 



MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

In ZOO Antwerpen zijn verschillende uitkijkpunten.
Deze worden panorama’s genoemd. 
Ik ga met een trap naar boven.
Op de bovenste verdieping heb ik een mooi uitzicht over een deel 
van de dierentuin. 

DE PANORAMA’S

Er is een uitkijkpunt bij de giraffen en neushoorns.

Er is een uitkijkpunt bij de leeuwen.
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Er is een uitkijkpunt bij de nijlpaarden.



MIJN BEZOEK AAN ZOO ANTWERPEN

In ZOO Antwerpen worden verschillende begeleide activiteiten.
Er zijn verzorgersbabbels voor verschillende dieren.
Deze activiteiten gaan niet bij elk dier door.
Deze activiteiten gaan niet door op elke dag. 
Op de website kan ik zien wanneer deze activiteiten zijn.

DE BEGELEIDE ACTIVITEITEN

Tijdens de verzorgersbabbels geven de verzorgers meer uitleg 
over de dieren. 

Tijdens deze begeleide activiteiten kan het druk zijn, omdat 
andere mensen ook willen luisteren naar de uitleg.
Dat is oké.
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WAAR VIND IK HET TOILET?

In ZOO Antwerpen zijn verschillende toiletten. 
Deze staan met een pictogram aangeduid op de kaart.
Ik kan daar naar het toilet gaan als ik dat wil.

HET TOILET

De handblazers maken geluid als ik of een andere gebruiker de 
handen wil drogen. 



DE EETMOGELIJKHEDEN IN ZOO ANTWERPEN
IK ZAL PICKNICKEN IN ZOO ANTWERPEN 

IK ZAL IETS ETEN IN HET RESTAURANT VAN ZOO ANTWERPEN

IK ZAL IETS ETEN AAN EEN KRAAMPJE IN ZOO ANTWERPEN 

IK ZAL NIETS ETEN IN ZOO ANTWERPEN
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN ZOO ANTWERPEN

Ik zal eten in ZOO Antwerpen.
Ik neem mijn picknick mee naar ZOO Antwerpen. 
Mijn picknick eet ik op aan de picknicktafels buiten. 

IK ZAL PICKNICKEN IN ZOO ANTWERPEN
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Ik doe mijn afval in de vuilnisbakken op het domein.



Ik zal eten in ZOO Antwerpen.
Er zijn verschillende restaurants in ZOO Antwerpen. 
Ik zal iets eten in een van deze restaurants.

Op de plattegrond kan ik zien waar de restaurants zijn.
Hier kan ik meer informatie lezen over de openingsuren en menu’s 
van de restaurants: 
www.zooantwerpen.be/nl/eten-en-drinken
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN ZOO ANTWERPEN

IK ZAL IETS ETEN IN HET RESTAURANT VAN ZOO ANTWERPEN



Ik zal eten in ZOO Antwerpen.
Ter hoogte van het Mensapengebouw kan ik warme wafels, ijsjes 
en drankjes kopen. 
Ik zal iets eten of drinken aan dit kraampje.

Op de plattegrond kan ik zien waar dit kraampje is.
Hier kan ik meer informatie lezen over de openingsuren en menu’s 
van dit kraampje: 
www.zooantwerpen.be/nl/eten-en-drinken/wafelstand-de-chimp
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN ZOO ANTWERPEN

IK ZAL IETS ETEN AAN EEN KRAAMPJE VAN ZOO ANTWERPEN
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DE EETMOGELIJKHEDEN IN ZOO ANTWERPEN

IK ZAL NIETS ETEN ZOO ANTWERPEN

In ZOO Antwerpen zijn verschillende restaurants.
Ik zal niets eten of drinken in deze restaurants.
Dat is oké.



EINDE VAN HET BEZOEK

Mijn bezoek aan ZOO Antwerpen is gedaan. 
Ik ga via de uitgang van het park naar buiten. 
Als ik buiten ben, kan ik niet meer terugkeren tenzij ik een nieuw 
ticket heb.

EINDE
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Ik ga door de grote toegangspoort naar buiten uit het domein van 

ZOO Antwerpen. 

Daarna ga ik naar ............................................................................

.........................................................................................................

(activiteit).



DE SOUVENIRWINKEL
IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE SOUVENIRWINKEL

In ZOO Antwerpen is een souvenirwinkel. 
Deze kan ik vinden aan de ingang/uitgang van de dierentuin. 
 

IK MAG IETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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In die winkel mag ik iets kopen op het einde van mijn bezoek. 

Ik mag iets kopen dat minder of gelijk aan ....................... euro is. 

Ik betaal aan de kassa.
Ik doe mijn best om zoveel mogelijk met bancontact te betalen.



DE SOUVENIRWINKEL

In ZOO Antwerpen is een souvenirwinkel. 
Ik zal niets kopen in de souvenirwinkel. 

IK ZAL NIETS KOPEN IN DE SOUVENIRWINKEL
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DE TERUGWEG
IK GA MET DE TREIN 

IK GA MET DE AUTO 

IK GA MET DE BUS

IK GA MET DE TRAM

IK GA MET DE FIETS 

IK GA TE VOET
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DE TERUGWEG

DE TERUGWEG

Ik ben ongeveer ………………………………………………….. onderweg naar 

de volgende activiteit.

Het kan zijn dat ik er vroeger ben en het kan zijn dat ik er later ben. 

Dat is oké. 
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DE TERUGWEG

Ik wandel naar het station van Antwerpen-Centraal.

IK GA MET DE TREIN

Ik ga met de trein naar mijn volgende activiteit. 

Ik stap af aan de halte ……………………………………………………………….
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DE TERUGWEG

Ik stap van ZOO Antwerpen naar de parking waar onze auto 
geparkeerd staat. 

IK GA MET DE AUTO

Ik ga met de auto naar ………………………………………………………………
(activiteit). 
Ik ga niet met de auto op de foto, maar met onze eigen auto.
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DE TERUGWEG

Ik stap van ZOO Antwerpen naar de bushalte van de bus met 

nummer …………….. 

IK GA MET DE BUS

Ik stap op de bus. 

Ik ga met de bus naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

Ik stap van ZOO Antwerpen naar de tramhalte van de tram met 

nummer …………….. 

IK GA MET DE TRAM

Ik stap op de tram. 

Ik ga met de tram naar ……………………………………………………………….. 

(activiteit). 

De rit duurt ongeveer ……….. minuten.
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DE TERUGWEG

IK GA MET DE FIETS

Ik ga naar de fietsenstalling. 
Ik zoek mijn fiets. 
Ik doe mijn fietsslot open. 
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Ik ga met de fiets naar ………………………………………………………………. 
(activiteit).  



DE TERUGWEG

Ik ga te voet naar ………………………………………………………………….. 
(activiteit).

IK GA TE VOET
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Dit is het einde van mijn bundel. Zo zal mijn daguitstap er uit zien. Het kan zijn dat er dingen veranderen. Dat is 
oké. Als er dingen veranderen, zullen mijn begeleiders dit aanduiden op dit schema. Zo maken we er samen een 

fijne dag van. 
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