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www.naturzoo.de

De natuur 
op het spoor.

Informatie & plattegrond

Natuur en cultuur 
als directe buren
Het omringende ’Salinenpark’ is uitgangs-
punt voor natuur- en cultuurroutes door 
het recreatiegebied Bentlage.  
 De saline ’Gottesgabe’ (Godsgeschenk) 
is een cultuurhistorisch relict uit een 
tijd toen hier nog zout werd gewonnen. 
In ’Kloster Bentlage’ documenteert het
museum de kunsten cultuurgeschiedenis
van Westfalen. Het voormalige kruisheren-
klooster is ook de locatie voor tentoonstellingen en concerten. 

Contact 
NaturZoo Rheine e.V.
Salinenstraße 150, 48432 Rheine
Telefoon + 49 5971 16148-0, telefax 16148-20
info@naturzoo.de, www.naturzoo.de

Openingstijden
• Het hele jaar door dagelijks vanaf 9.00 uur geopend
• ’s zomers tot 18.00 uur 
• ’s winters tot het vallen van de schemering

Routebeschrijving 
• Vanuit richting Greven / Münster: B 481, B 54
• Vanuit richting Nederland / Bad Bentheim en Osnabrück: 
 A 30 afslag 7 (Rheine-Nord)
• Met de stadsbus vanaf ’Bustreff City’: Lijn C 12 (Saline / NaturZoo)

Navigatiesystemen
Geef a.u.b. ’Weihbischof-d’Alhaus-Straße’ in.

Parkeren
Er staan kosteloze parkeerplaatsen tot uw beschikking.

Meenemen van honden
Honden mogen aan een korte lijn worden meegevoerd.

ZooBistro
Telefoon +49 5971 15366, telefax 899304
info@zoobistro.de, www.zoobistro.de

Dieren beleven
In de NaturZoo beleeft u de dieren van dichtbij – en dat niet 
alleen in de vooral bij kinderen zo populaire kinderboerderij.  
In het eerste apenbos in Duitsland ontmoet u (bijna) in het wild 
levende berberapen. In de zeevogelvolière loopt u pinguïns tegen 
het lijf en in de doorloopvolière van de vochtige biotoop vliegen 
reigers en ibissen boven uw hoofd en leven meer dan 100 witte 
ooievaars zelfs helemaal vrij. 
 Waar direct contact niet mogelijk is, ontmoet u de dieren op 
ooghoogte. Hier ziet u de zeehonden bij het duiken onder 
water en kunt u vanuit de kansel de gibbons in de boomtoppen
bewonderen. Oog in oog met tijgers en lippenberen: de observatie-
punten bieden spectaculaire uitkijkjes op de natuurlijk 
aangelegde buitenverblijven.

 Natuur begrijpen
In de NaturZoo leren 
kinderen op speelse 
wijze, welke dieren 
allemaal in het eigen
land leven en 
hoedeze beschermd 
moeten worden, zodat 
ook de komende 
generaties ze nog in

het wild kunnen beleven. Aan en in de kikkerpoel leven kikkers
en salamanders en direct daarnaast kan men in de natuurlijke 
waterloop het microkosmos bewonderen dat zichtbaar wordt 
onder de loep van menig jonge natuuronderzoeker. Hier spelen 
de watervlooien de hoofdrol! 
 Het bospad, de vlinder- 
weide en het bessenpad zijn  
niet alleen leefgebieden voor  
inheemse kleine dieren, maar  
met allerlei leerspwelletjes  
ook de ’klaslokalen van een  
openluchtschool’ waar leren  
heel leuk is! 
  Trefwoord leren: op verzoek geven dierentuinpedagogen ter 
plekke biologieles aan tevoren aangemelde groepen/klassen. Elke 
zondag krijgt trouwens iedereen tijdens de ’info-voederingen’ 
allerlei wetenswaardigheden en nieuwe informatie over de dieren 
te horen.

Soortenrijkdom …
In de NaturZoo Rheine leven ongeveer 1.000 dieren in 100 soorten. 
De ’bevolking’ bestaat uit insecten zoals mieren en vogelspinnen 
en een kleurrijke vogelschaar met wadvogels, flamingo’s en de 
grootste dierentuinkolonie wevervogels. Natuurlijk wachten de 
kleintjes ook de karakteristieke dierentuindieren zoals kamelen, 
kangoeroes, zebra’s, antilopen en apen, onder andere de zeldzame 
bloedborstbavianen (gelada’s), baard apen en populaire halfapen 
zoals katta’s (ringstaartmaki’s) en vari’s.

… voor alleman
’Trefpunt NaturZoo!’ Dat wil zeggen: ontmoetingen met dieren en
mensen. Families met kleine kinderen zijn blij met de overzichte-
lijkheid en de vele speelmogelijkheden. Voor schoolklassen en 
kleuterscholen is de dierentuin met zijn gunstige entreeprijzen de 
perfecte bestemming voor een betaalbaar schoolreisje met een 
hoge ontspannings- en leerwaarde. Op de woensdagen geldt een
’seniorenaanbieding’ en op de vrijdagen geldt algemeen de entree-
prijs voor groepen (niet op feestdagen). Wie niet meer zo goed
ter been is, is blij met de vlakke paden en de rustmogelijkheden. 
Ons rondleidingsprogramma kan worden afgestemd op speciale 
wensen, bijvoorbeeld voor gehandicapten. 

Ark van Noë 
NaturZoo
Door toedoen van de mens worden steeds meer 
diersoorten met uitsterven bedreigd. De dieren-
tuinenhebben de taak, door behoudsfokprogramma’s,
 voorlichtingswerk en ondersteuning van natuur- 
beschermingsprojecten een bijdrage te leveren aan 
het behoud van de soortenrijkdom. 
 De NaturZoo beheert het fokboek en coördineert 
het Europese behoudsfokprogramma (EEP) voor 
de zeldzame bloedborstbavianen, waarvan hier de 
grootste fokgroep onder de hoede van mensen leeft. 
 De NaturZoo werkt mee aan een groot aantal 
andere fokprogramma’s voor bedreigde diersoorten, 
zoals bijvoorbeeld de Humboldt-pinguïns, wald-
rappibissen, baardapen, Sumatraanse tijgers en 
balispreeuwen. Bovendien ondersteunt hij financieel 
ook eschermings-projecten voor Madegassische 
halfapen, Indische lippenberen en Sumatraanse tijgers
in de landen van herkomst.
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Zeehonden & pinguïns
Bij de zeehonden vinden de voederingen 
 en de trainingsvoorstellingen dagelijks 

om 11.00 en 16.00 uur plaats. De
 pinguïns ernaast worden om 15.45 uur 
gevoederd (wijzigingen voorbehouden).

Apenbos
Ontmoeting met berberapen.  

Hier moet u wel de huisregels in acht 
nemen! Het voederen en aanraken 

van de dieren is verboden!

ZooBistro
Het aanbod reikt van voordelige snacks 

tot menu’s voor gezelschappen. Natuurlijk
 hebben wij hier ook ijs en frieten! Het 

ZooBistro verheugt zich op uw 
bezoek (telefoon +49  5971 15366).

Zooschule
Zo is leren leuk …  Levendige 

biologieles voor schoolklassen 
(volgens afspraak)

(telefoon +49  5971 161480).Reservaat voor ooievaar
Hier verzamelen zich op de  

voedertijden om 9.30 en 15.30 uur 
(wijzigingen voorbehouden) de vrij  

vliegende ooievaars.

Lemuren bos
Ontmoet de maki´s in het 

lemuren bos – van eind april tot oktober 
steeds op zon- en feestdagen 

van 11.00 t/m 17.00 uur.

Plattegrond

Meer weten: www.naturzoo.de




