Dierentuin Nordhorn – de
familiedierentuin in het groen
Een dag geluk beleven met de
hele familie!
Met bijna een half miljoen bezoekers per jaar is
de dierentuin van Nordhorn één van de meest
geliefde uitjes in de Grafschaft Bentheim.
In de op drie na grootste dierentuin van
Niedersachsen leven meer dan 2000 dieren en
meer dan 100 verschillende soorten.
Om de dieren zo dicht als mogelijk is bij de bezoekers te laten komen, zijn
vele verblijven toegankelijk voor bezoekers. Zo ligt er direct achter de
ingang, het verblijf van de schattige prairiehonden. Dwars door het verblijf
van de prairiehonden loopt een bezoekersweg en zo is het eerste directe
contact met de dieren mogelijk. De net zo schattige, maar bedreigde
Vietnamese-Sikaherten komen dichtbij de bezoekers, vooral als ze een
zakje diervoer aan de kassa hebben gekocht.
Met een beetje gluk kun je hier ook de nieuwste aanwinst bekijken!
Via het „Naturpfad Vechteaue“, gebouwd op palen, dat dwars door de
uiterwaarden van een oude tak van de rivier de Vecht voert, kom je bij de
historische Vechteboerderij. Dit is het centrale gedeelte van de groeiende
„Vechtewereld“. Relatief nieuw is hier de bistro „Mont Blanc“ met groot
terras, de zogenoemde „Vechtemarkt“, evenals een speeltuin met een
laag touwenparcours. In de historische smederij ernaast laten vrijwilligers,
op vele dagen in het jaar, de traditionele smederij zien. Op de
„Vechteboerderij“ kunnen bezoekers in het leven van 100 jaar geleden
duiken. De originele historische boerderij bied onderdak aan de vele
verschillende, deels met uitsterven bedreigde huisdiersoorten.
Absolute bezoekersmagneet is de kinderboerderij met de bonte benheimer
varkens. Via het stijvolle cafe „De MalleJan” en één van de oudste
hooischuren uit de region komt u op het dorpsplein met slagerij.
Hier worden de vleesprodukten uit eigen veehouderij te koop aangeboden.
Vanuit de historische Vechtewereld gaat het verder naar Australie, waar
men de Bennetkangeroes van dichtbij kan bekijken en met veel geluk
zelfs in een buidel kijken!
Centraal gelegen in de dierentuin is het volgende hoogtepunt voor alle
kleine bezoekers, de grote speeltuin.

Direct gelegen aan de Cafeteria met een groot zonnenterras. Is het weer
wat minder om buiten te spelen, dan is er altijd nog de overdekte
speeltuin „Max Abenteuerland“, met klimschip en geheime gangen.
De Geiten, schapen en ezels in de naast gelegen kinderboerderij wachten
erop om geaait te worden.
Het parkeren op de grote parkeerplaats is gratis. Hondenliefhebbers
kunnen hun vierbeners aan de korte lijn meenemen. Zo kan de hele
familie „Een dag geluk beleven“ De dierentuin is dagelijks geopend van 9
– 19 uur. (afwijkende openingstijden van november tot februari)
Meer informatie vindt u op onze website:
www.dierentuin-nordhorn.nl

