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Tel 0541-351325
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Kom je nog een keer terug? Op vertoon 
van deze flyer ontvang je voor 

1 persoon een gratis speurtocht!*

* Bekijk de voorwaarden op onze website

Social media

naturadocet_wt wonderryck

Volg ons op

Om je bezoek zo veilig mogelijk te laten verlopen is er 
in het museum een coronaproof route.
Deze route is aangegeven met groene pijlen op de 
grond en die zul je grotendeels volgen. Wanneer je de 
ronde blauwe stickers ziet met het rolstoel-icoon 
volg je deze. Zo kom je makkelijk bij de lift.
Een aantal punten op de route vraagt om een extra 
actie, die wordt aangegeven met letters op de 
plattegrond.

De acties worden hieronder verder toegelicht:

Route
Intructies

Open het afzetlint en sluit het vervolgens 
achter je.

Neem de lift naar verdieping 2. Sla hier 
linksaf en vervolg de route richting zaal 11.

Open het afzetlint en sluit het vervolgens 
achter je.

Neem de lift naar verdieping 1. Sla hier 
linksaf en vervolg de route in zaal 9.

Neem de lift naar verdieping 0. Sla hier 
linksaf en vervolg de route richting zaal 7.
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Legenda:
Afzetlint
Praatzone
Route (naar) eerste verdieping 

Route begane grond
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Meester Bernink was meer 
dan alleen een schoolmeester. 
Hij was een natuuronder-
zoeker, plantenverzamelaar 
én de oprichter van Natura 
Docet. 

Meester Berninks werkkamer

Ontdek de biodiversiteit van 
het Twentse landschap. In 
deze zaal sta je oog in oog met 
allerlei verschillende dieren die 
in de omgeving van het 
museum voorkomen. 

Dieren van Twente

Funky forest
In Funky Forest kun je een heel bos 
laten groeien. Breng het water naar 
de bomen en zie wat er gebeurt. 

Bijzondere fossielen en mineralen 
brengen je terug in de tijd. Leer alles 
over het ontstaan van het Twentse 
landschap en de dieren die hier woon-
den, láng voordat de mens bestond.

Oertijdzaal

Kerkuilen, vossen, nachtvlinders en mug-
gen: ook ´s nachts zijn veel dieren volop 
actief. Kom alles over hen te weten in de 
Nachtzaal.

De Nachtzaal

Waarom is biodiversiteit zo belangrijk 
en wat is de rol van de insecten hierin? 
Hier sta je oog in oog met reusachtige 
insecten!

Ecozaal

Sloten, bossen, graslanden 
en akkers. Het Twentse land-
schap heeft zoveel te bieden. 
Beleef Twente door de ogen 
van de dieren de er leven.

     Twente van dichtbij

     Hoe Alles Begon

Reis de wereld rond in de wonderkamers. 
Laat je verbazen en verwonderen door 
dieren uit alle windstreken. Vergaap je 
aan de enorme hoeveelheid dieren die 
meester Bernink heeft verzameld! 

Wonderkamers

Laat je verrassen in de tentoonstelling 
Buitengewone Beesten! Sommige dieren 
zijn extra bijzonder: twee koppen, veel 
poten of één heel groot oog. Weet jij hoe 
dat kan?

      Buitengewone Beesten

Ga mee op een waanzinnige 
reis door de tijd, de ruimte, de 
zeeën, langs vulkanen, bossen, 
rivieren en dino´s. Ontdek waar 
wij mensen vandaan komen en 
fantaseer mee over de toe-
komst. Deze tenstoonstelling 
is gebaseerd op het boek ´Hoe 
Alles Begon´ van Bouwine 
Bergsma en Adriaan Bijloo.
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