
 
 
 
Dierentuin Nordhorn  
       
Beleef een dagje geluk met het hele gezin! 
 
Met ongeveer een half miljoen bezoekers per jaar is dierentuin Nordhorn 
een van de populairste bestemmingen in Grafschaft Bentheim. In de op 
twee na grootste dierentuin van Nedersaksen leven meer dan 2500 dieren 
van meer dan 100 verschillende soorten. 
 
Om de bezoekers zo dicht mogelijk bij de dieren te brengen, zijn veel van 
de verblijven zo ontworpen dat ze beloopbaar zijn. Zo kun je tijdens een 
rondleiding alpaca's, Vietnamese sikaherten, Bentheimer biggen, 
reuzenpiepers, dwerggeiten en miniatuurschapen, kangoeroes en talrijke 
parkieten van heel dichtbij bekijken. Het contact wordt bijzonder intens 
als bezoekers bij de ingang van de dierentuin een zakje dierenvoer kopen. 
Ook bij de gierenrots zoeken de steenbokken contact met de 
dierentuingasten, terwijl de uilen in de inloopvolière de bezoekers van hun 
verblijf met enige afstand gadeslaan. 
 
Het "Vechteaue Natuurpad" is een ontdekkingspad dat op palen door een 
uiterwaardenbosbiotoop aan de oksel van de Vechte naar de historische 
Vechteboerderij leidt. Hier kunnen bezoekers zich onderdompelen in het 
leven van meer dan 100 jaar geleden. In de oorspronkelijke historische 
boerderij leven veel verschillende oude en deels zeer bedreigde 
huisdierrassen. De absolute bezoekersmagneet is de kinderboerderij met 
biggen van het Bunte Bentheimer varken. De Vechtehof is een centraal 
onderdeel van de groeiende "Vechtewelt".  
 
Hier vinden de gasten de bistro "Mont Blanc" met de zogenaamde 
"Vechtemarkt", een speeltuin met een laag touwenparcours, de historische 
smederij, de "Nijnhuuser Schöppken", de herberg "De MalleJan", een 
Heuerhaus met tijdelijke tentoonstellingen en een dorpsslagerij. Terwijl in 
de historische smederij en in de "Nijnhuuser Schöppken" vrijwilligers op 
vele dagen van het jaar de traditionele kunst van het smeden en andere 
ambachten demonstreren, worden in de dorpsslagerij producten van het 
vlees van de eigen boerderijdieren te koop aangeboden. In 2023 wordt 
een ander gebouw, de watermolen, voltooid en gebruikt als "podium" voor 
verschillende evenementen. 
 
Van de historische Vechtewelt gaat het verder naar Australië, waar je de 
Bennett's kangoeroes van dichtbij kunt bekijken en misschien zelfs het 
schattige kroost in de buidel kunt tasten! 



Een ander hoogtepunt voor alle kleine dierentuinbezoekers is de grote 
avonturenspeelplaats in het midden van de dierentuin. Deze grenst direct 
aan de cafetaria met zijn mooie zonneterras. Als het weer niet uitnodigt 
om buiten te ravotten, kun je terecht in de grote binnenspeeltuin "Max 
Abenteuerland" met klimschip en geheime gangen. Ondertussen wachten 
de geiten, schapen en ezels in de naburige kinderboerderij om geaaid te 
worden. 
 
Parkeren op de grote bezoekersparkeerplaats is gratis. Hondenliefhebbers 
mogen hun viervoeters aan een korte lijn meenemen in de dierentuin. Het 
hele gezin kan hier dus "een dagje geluk beleven". 
 
De familiedierentuin is dagelijks geopend van 9 tot 19 uur (openingstijden 
variëren van november tot februari). Meer informatie vindt u op 
www.tierpark-nordhorn.de. 
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