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tuincafé

Wil je niets missen? Volg dan de nummers.
Introductiezaal
Zet je eerste stappen in 
het museum. Bezoek de 
plek van het misdrijf en 
zet je eerste stappen als 
detective.
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Wonderkamers
Reis de wereld rond in de 
wonderkamers. Laat je 
verbazen en verwonderen 
door dieren uit alle 
windstreken. Vergaap je 
aan de enorme collectie 
die meester Bernink 
heeft verzameld!
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Buitengewone Beesten
Af en toe maakt de 
natuur een genetisch 
foutje: bewonder hier 
de meest bijzondere 
beesten.
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Werkkamer van 
Meester Bernink
Meester Bernink was 
meer dan alleen een 
schoolmeester. Hij was 
een natuuronderzoeker, 
plantenverzamelaar en 
de oprichter van Natura 
Docet.
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Dieren van Twente
Ontdek de biodiversiteit 
van het Twentse 
landschap. In deze 
zaal ontmoet je allerlei 
verschillende dieren die 
in de omgeving van het 
museum voorkomen.
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Funky Forest
In Funky Forest kun 
je een heel bos laten 
groeien. Breng het water 
naar de bomen en zie 
wat er gebeurt.
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LAB
De natuur kan op vele 
manieren onderzocht 
worden: speur mee naar 
de kleinste details.
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Rechtszaal
Hoe moet het verder 
met de wilde natuur in 
Nederland? Luister naar 
de advocaten en vel een 
oordeel in de rechtszaal.
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Oertijdzaal
Bijzondere fossielen en 
mineralen brengen je 
terug in de tijd. 

Oertijdzaal
Bijzondere fossielen en 

11

Wilde Wolvenzaal
Kom alles te weten over 
het natuurlijke gedrag 
van wolven door ze te 
bezoeken in de Wilde 
Wolvenzaal!
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Wolf en de Mens zaal
Mens en Wolf strijden 
om de ruimte: hoe voelt 
de mensenwereld voor de 
wolf, en is hij welkom?
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