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ERVAAR DIERENRIJK
Hoe ziet de wereld eruit als leeftijd niet bestaat? 
Zoals Dierenrijk! Want in Dierenrijk kunnen 
mensen en dieren samen genieten. Van elkaar en 
van de natuur. Ren als een cheeta, klim als een 
maki en bekijk de wereld door de ogen van een 
uil. Ga samen op reis door Dierenrijk en ervaar de 
natuur zoals je nog nooit hebt gedaan!

Kijk voor meer informatie op dierenrijk.nl

EXPERIENCE DIERENRIJK
What would the world look like if age didn’t exist? 
Like Dierenrijk, of course! Because at Dierenrijk, 
people and animals can go wild together, and 
enjoy each other’s company and their natural 
surroundings. Run like a cheetah, climb like a 
lemur and see the world through the eyes of an 
owl. Go on a journey together through Dierenrijk 
and experience nature like you never have before!

For more information, visit dierenrijk.nl/en

DIERENRIJK ERLEBEN
Wie würde die Welt aussehen, wenn es kein Alter 
gibt? Wie in Dierenrijk! Denn in Dierenrijk können 
Menschen und Tiere gemeinsam genießen.
Sich gegenseitig und die Natur. Rennen wie ein 
Gepard, klettern wie ein Maki und die Welt durch 
die Augen einer Eule sehen. Reisen Sie gemeinsam 
durch Dierenrijk und erfahren Sie die Natur, wie Sie 
es noch nie getan haben!

Weitere Informationen finden Sie auf dierenrijk.nl/de

ELKE DAG OPEN
Bezoekadres 
Baroniehei, Nuenen
0492-668240
info@dierenrijk.nl

Kijk voor meer informatie op dierenrijk.nl

EEN DAGJE DIERENRIJK
PLANNEN?
Kijk op onze website voor de openingstijden, het 
dagprogramma en de evenementenagenda. 
Zien we je binnenkort?

SAMEN GENIETEN 
IN DIERENRIJK

ONTDEK DE
HUMBOLDTPINGUINS
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NIEUW IN DIERENRIJK
In 2019 heeft Dierenrijk Indische 

neushoorns verwelkomd in het park! Ze 
leven in een enorm verblijf samen met 
andere nieuwe diersoorten; Zwijnsherten, 

Nijlgau’s en Visaya wrattenzwijnen

WE NODIGEN JE
UIT OM TE SPELEN, 

TE ERVAREN 
EN TE GENIETEN.

ONTDEK ECHT ALLES
De gratis Dierenrijk-app maakt je 
ervaring compleet. Speel het spel, 
ga op onderzoek uit in het park 
en test je dierenkennis.

IN GEUREN EN KLEUREN
Geniet van de verhalen van de verzorgers
tijdens voederpresentaties. Sta oog in oog met 
bijzondere diersoorten of schuif aan bij het 
slingerend buffet voor de chimpansees. Als je 
goed kijkt en luistert, ervaar je van alles…

KLEIN EN FIJN
Is er iets leuker dan pasgeboren dieren? 
In Dierenrijk zijn altijd kleine dieren te vinden, 
wat dacht je van een jong olifantje of een 
schattige chimpansee?

BESTEL 
ONLINE TICKETS 
MET KORTING!

 KINDEREN TOT 
3 JAAR GRATIS


