Van harte welkom in de Zoo Dortmund!

Bezoekers die van buitenaf komen zijn verrast in de metropool van Westfalen, die al rijk
voorzien is van parken en gazons, ook nog een formidabele dierentuin aan te treffen.
"Tierpark" heet de zoo hier bij de bevolking - waarmee de perfecte harmonie van dieren
en planten goed tot uitdrukking gebracht wordt. De in 1958 geopende zoo baseert zijn
geschiedenis op de traditionele dierenliefde van de bewoners van het Ruhrgebied, voor die
hier in een industriële agglomeratie de gerechtvaardigde aanspraak op een sterk stuk
natuur verwezenlijkt werd.
Adres:
Mergelteichstraße 80
44225 Dortmund
Tel.: (0231) 50-2 85 81
Fax: (0231) 71 21 75
Mail: zoo@dortmund.de

Dit is onze Zoo
Omdat tegenwoordig overal ecologische
problemen gediscussieerd worden en het
milieubesef groeit is de vraag naar
biologische kennis en begrip voor natuurlijke
samenhangen gestegen. Onze zoo beperkt
zich daarom ook niet erop dieren slechts
ten toon te stellen. Veeleer moet ook de
noodzakelijke dierenkundige informatie
verstrekt worden zoals het voor een
wetenschappelijk geleide zoo als belangrijke
pedagogische taak hoort. Het bewaren van
een diersoort onder de hoede van een zoo is vaak ook de enige overgebleven kans op
overleven voor de dieren en daarom in de praktijk gebrachte dierenbescherming – een taak
die onze zoo uiteraard serieus neemt; een zoo die in de houding en fokkerij van bedreigde
wilde dieren aanzienlijke prestaties kan aantonen en deze in de onderzoekswereld en de
wetenschap publiek maakt. Veel plezier tijdens uw bezoek!

Zoo Dortmund compact

de dierentuin met Zuid-Amerikaanse sfeer
De Dortmunders noemen "hun" zoo traditioneel nog
steeds "Tierpark", want de verblijven zijn royaal ingebed in
een 28 hectare grote park met een bestand van oude
bomen. Van buitenaf komende bezoekers zijn daarom
verrast in het zuiden van Dortmund een dierentuin van
internationaal rang aan te treffen. Voor de sappig-groene
achtergrond leven hier meer dan 2.500 dieren van meer
dan 360 inheemse en exotische dierenrassen van alle
continenten.
Het eenduidige zwaartepunt in Dortmund is het ZuidAmerikaanse sub-continent met zijn rijke fauna en flora,
die in haar veelvoud vooral in het reusachtige Amazonashuis te zien is: Hier worden de bezoekers over drie
verdiepingen in de tropische wereld van het ZuidAmerikaanse regenwoud geleid en duiken in de onvergelijkbare atmosfeer van dit unieke
natuurparadijs – temperatuur en luchtvochtigheid, dieren en planten zijn geheel op de
grootste en soortenrijkste leefgemeenschap op onze aarde afgestemd.
Het savannenleven van dit verre continent beleven de bezoekers in de Zuid-Amerikagedeelte in de open lucht in de buurt van het Tamandua-huis. Hier leven samen met de
andere "Zuid-Amerikanen" de eigenlijke heren en herkenningstekens van de Zoo Dortmund:
De kleine en grote mierenberen. Zoals in geen andere dierentuin ter wereld kan men hier

de successen van een jarenlange fokproces tonen. De aanblik van een nieuwe babymierenbeer op de rug van zijn moeder is inmiddels welbekend.
Andere trekpleisters zijn de kostbare Zuid-Amerikaanse reuzenotters, die sinds 1998 in een
speciaal voor hun gebouwde ottercentrum leven. De bezoekers kunnen vrij rondlopen in dit
royale en mooie openluchtverblijf, dat buiten Zuid-Amerika alleen maar in drie dierentuinen
te zien valt. "Lobo del Rio" – rivier-wolf – wordt dit indrukwekkende roofdier in de
rivieren en moerasgebieden van het tropische Amazonas-regenwoud genoemd. Sterk
bedreigd zijn ze door de vernietiging van hun oorspronkelijke leefomgeving of door illegale
jacht.

Naast het principe dieren van gemeenschappelijke leefomgeving bij elkaar te laten leven
staat het idee in het voorgrond, in de Zoo Dortmund bedreigde diersoorten mee op te
nemen. Dit wordt overal gedocumenteerd. Deze zoo doet zijn best zijn bezoekers dieren te
presenteren die in hun oorspronkelijke leefomgeving steeds minder ruimte vinden.
Deze specialisatie wordt gewaardeerd: Driekwart miljoen bezoekers per jaar kiezen de Zoo
Dortmund voor hun dagje uit en vooral clubs en bedrijven horen met hun jaarlijkse
uitstapjes tot de stambezoekers. Bovendien valt er ook iets voor de kinderen te doen: De
kinder-zoo is in de stijl van een Westfaalse boerderij aangelegd en biedt kinderen de kans
om door voeren en aanraken de directe nabijheid van dieren te ervaren. Ook op de grote
speeltuin met kinderspoorweg en motorfiets-scooter vermaken zich de kleine bezoekers. Een
bezienswaardigheid is het voeren van de apen, zeeleeuwen en pinguïns, dat telkens voor
en na de middag plaatsvindt. Kinderen met sterkere zenuwen en een voorkeur voor de
"leeuwenkoning" bezoeken het voeren van de roofdieren. Of men bewondert de zware
neushorens of de giraffen met hun lange halzen in de mooie openluchtverblijven.
Dortmund presenteert een zoo die u gegarandeerd bevalt!

Algemene informaties voor bezoekers
Achter de hoofdingang informeert een bord
over geboorten, nieuwe aankomsten en
andere actuele gebeurtenissen in het
dierenbestand. Hier hangt ook een
overzichtelijke plattegrond. De talrijke
informatiebordjes bij de verschillende
verblijven in het park tonen u de namen
van elk diersoort alsook andere
wetenswaardigheden met tekst en beeld. De
Zoo Dortmund is tevens een moderne ark
van Noach en een groene oase. Opdat dit
zo blijft en om de dieren, inrichtingen en
bezoekers tegen schade te beschermen,
geldt het volgende parkreglement:
•

•

•

•

•

•

Voeren
van de dieren is behalve in de kinderdierentuin alleen voor de dierenverzorgers
toegestaan.
Pesten
Gelieve de dieren niet storen door het gooien van steentjes, of met stokjes,
paraplu’s of door het binnengrijpen.
Blijf
steeds op de wandelpadjes en klim nooit over hekken! De veiligheidszones zijn er
voor uw bescherming. Ouders en begeleiders worden verzocht hier steeds goed op
kinderen te passen. Er bestaat geen aanspraak op schadevergoeding als de
veiligheidsmaatregelen niet bijgehouden worden.
Laat
honden, fietsen, rolschaatsen, radio’s a.u.b. thuis! De dieren worden anders
makkelijk onrustig of raken zelfs in levensgevaarlijke paniek. Andere bezoekers
worden vanwege de hellingen in gevaar gebracht (rolschaatsen etc.).
Fotografeer
na goeddunken – maar a.u.b. steeds op de wandelpadjes blijven! Voor een zakelijk
gebruik van de opnamen moet u echter een permissie bij ons aanvragen.
Volg
indien noodzakelijk de aanwijzingen van ons personeel op.

Onderweg in het park zal u zeker opvallen hoe schoon de verblijven en hoe verzorgd het
park is. Denk daarbij a.u.b. aan het dagelijkse werk van de dierenverzorgers, tuinders
handwerkers en iedereen die voor het waardevolle dierenbestand zorg draagt en die de
kostbare inrichting in stand houdt. Wij verheugen ons erover dat u onze inzet voor en
achter de schermen waardeert doordat u de zoo zoals "uw" woonkamer behandeld.

Reisroutes
So vindt u ons
Met het openbaar vervoer
•
•
•
•
•

Metro U 49 in richting Hacheney, eindhalte Hacheney
Bussen van de linies 438 (Lichtendorf), 443 (Wellinghofen), 447 (Revierpark):
eindhalte Hacheney
Bussen van de linie 449 (Salingen): eindhalte Zoo
S-Bahn- (stoptrein-) passagiers kunnen bij het centraal station in de U 49
overstappen
Vanuit richting Lüdenscheid/Hagen met de Volmetalbahn, perron "Tierpark"

De snelste verbinding kunt u via de online-dienstregeling van de VRR of de Deutsche
Bahn uitzoeken.
Met de auto
•
•
•

Via de snelwegring en de uitrit Dortmund-Süd
De B 54 (uitrit Wellinghofen/Tierpark)
De B 236 of de B 1, dan de B 54

Binnen het stadsgebied is de dierentuin op de richtingsboorden aangegeven. Vlak bij het
zoo staan 720 parkeerplaatsen ter beschikking.

Evenementen
Bij onze ZOO-INFORMTIE vlak achter de
hoofdingang kunt u vragen rondom de
dierentuin stellen. Hier krijgt u ook actuele
formuliertjes voor rallyes voor verschillende
leefdtijdgroepen.
Wij bieden voor alle soorten groepen,
verjaardagen en andere festiviteiten of voor
andere gelegenheden ook individueel
opgezette arrangementen tegen gunstige
condities.
Afspraken kunt u maken door 0049-231-50 28 58 0 te bellen.

Themarondleidingen (zomer-voorbeelden) Met donderende hoeven
De overwinningstocht van de hoefdieren Wat verbindt paarden, kamelen, giraffen, antilopen
en bv. herten? Een blik op hun voeten verraadt overeenkomsten en verschillen. Overal waar
voldoende voedsel ter beschikking staat heeft zich deze vanuit het perspectief van de
ontwikkelingsgeschiedenis jonge orde explosief uitgebreid. Als zebra- of antilopenkudde of
in een grote variëteit van vormen op het eurazische continent zijn de hoefdieren steeds
talrijk vertegenwoordigd.
Waarom dit zo is en hoe de grote variëteit aan vormen zinvol geordend kan worden,
wordt tijdens deze rondgang door de dierentuin duidelijk. Bovendien valt er tijdens de
rondgang ook nog een heleboel te be-"grijpen".
Dierlijke waterratten
Niet alleen mensen genieten van een bad Eenduidige vrienden van het water zijn robben,
otters, beverratten en ook pinguïns. Bij hen is al door de duidelijke veranderingen in de
lichaamsbouw op het eerste gezicht de voorkeur voor het water te zien.
Maar ook beren, tapirs en veel vogels weten een koude douche bij warm weer te
waarderen. En net zoals mensen geraken ze daarbij soms in dolle enthousiasme.
Jungle-expeditie
Ontdekkingsreis door het Amazonas-regenwoud Dit uitstapje is niets voor zwakke zenuwen,
want vaak loopt u een vrijlopende leguaan, een trompettervogel of een dwerg-aguti
onverwacht voor de voeten. Wie echter dit belevenis aandurft zal zeker een heleboel over
de dieren binnen en buiten de verblijven te weten krijgen en sommige verstopt levende
bewoners misschien voor de eerste keer zien.
Wij verheugen ons op uw bezoek!

