Tentoonstelling
Nideggen

OPENINGSTIJDEN
Dagelijks van 10 uur tot 17 uur
(Kerstavond en oudjaarsavond tot 14 uur)

Wildernisdromen
Heimbach

TOEGANGSPRIJZEN

Personen met GästeCard
(gastenkaart) belevenisregio
Nationaalpark Eifel of
Ehrenamtskarte NRW krijgen
een korting van 10% op de
toegangsprijs.
Kinderen onder 14 jaar alleen toegelaten onder
begeleiding van een volwassene.
Het meenemen van dieren naar de tentoonstelling is
niet toegelaten.
De toegang tot het bezoekerscentrum is gratis. Hier
vindt u spannende informatie over de Eifel, korte
filmpjes en een interactief terreinmodel van het
Nationaalpark.
Restaurant met panoramaterras.

Gemünd
Treinstation
Kall

Höfen

TENTOONSTELLING

AANKOMST
O S
Met het openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Kall met de Nationaalpark-shuttle
SB 82 of vanuit Aken via Einruhr met de bus SB 63
(halte ‘Vogelsang IP Forum’)
www.vrsinfo.de, www.avv.de
Met de wagen of reisbus
Via de B 266 tot adres ‘Vogelsang 70, 53937 Schleiden’.
De bezoekersparkeerplaats moet vanaf 30 minuten
parkeertijd worden betaald (€ 4).
Te voet en met de fiets
Gelegen aan verschillende wandel- en fietspaden biedt
het Nationaalpark-centrum zich aan als een etappe van
uw tour. Gratis oplaadstation voor e-bikes beschikbaar.
Coördinaten: N 50°35'10.6", O 6°26'52.1"

Het Nationaalpark Eifel bevindt zich in
een van de mooiste en meest ongerepte
natuurgebieden van Duitsland. Weelderig begroeide bossen, steile valleien,
rivieren en meren - alleen al voor het
uitzicht op het Nationaalpark-centrum
dat hoog boven de Urftsee ligt, is een
bezoek de moeite waard.
Sinds 2004 is de natuur in het
beschermde gebied van 11.000 hectare
tussen Aken, Keulen en Bonn grotendeels ongerept gelaten, waardoor een
‘oerbos van morgen’ is ontstaan.
Onderzoekers hebben al meer dan
10.000 soorten dieren, schimmels en
planten gevonden, waarvan meer dan
2300 op een ‘rode lijst’ staan, wat
betekent dat ze bedreigd zijn of zelfs
kunnen uitsterven.

Aan de internationale plaats Vogelsang IP:
De belevenistentoonstelling
‘Wildnis(t)räume’ bevindt zich in het
midden van het Nationaalpark Eifel bij de
internationale plaats Vogelsang IP. Naast
het bezoek aan de tentoonstelling is het
een ideaal uitgangspunt voor ranger- en
koetstochten met gids en ligt het op de
route van de uitdagende en meerdaagse
wandelpaden Wildnis-Trail en Eifelsteig.

WELKOM

Gratis toegang voor kinderen tot 6 jaar en jarigen (0
tot 100+ jaar)

B 266

TER PLAATSE

(Toegang tot beide tentoonstellingen ‘Wildnis(t)räume’ en
NS-Dokumentation 1 jaar geldig)

OMGEVING

Rurberg

€ 8 | korting € 4
€ 18
€ 12 | korting € 6

De streek heeft een bewogen geschiedenis - hier bouwden de nationaalsocialisten vanaf 1934 de ‘Ordensburg
Vogelsang’. Een plek die moest dienen
voor de training van de jonge generatie
leiders van de NSDAP. Na de Tweede
Wereldoorlog was de streek eerst Brits
grondgebied en daarna het oefenterrein
van Belgische militairen. Tegenwoordig is
het een internationale ontmoetingsplaats
die staat voor tolerantie, diversiteit en
vreedzame co-existentie.
Barrierefreiheit
geprüft

Kom het ontdekken - de ‘droom’ van de
wildernis!

WELKOM

In de belevenistentoonstelling
‘Wildnis(t)räume’ in het Nationaalparkcentrum Eifel: Ervaar inheemse bossen,
fascinerende waterwerelden en de
rijkdom aan grote en kleine natuurlijke
wonderen in de Eifel en de wereld.

Meer informatie vindt u op www.nationalparkzentrum-eifel.de.
Of bel ons op het nummer +49 (0)2444 91574-11. Wij geven u graag meer informatie!
*Alleen te boeken in combinatie met de voorafgaande rondleiding door de tentoonstelling.

De essentiële informatie wordt in het
Duits, Engels, Frans en Nederlands
weergegeven en is ook in het Duits
beschikbaar in eenvoudige taal, een
groter lettertype en brailleschrift. Via
mediagidsen die kunnen worden
uitgeleend, krijgt u informatie in
verschillende talen alsook in de Duitse
gebarentaal.
Tijdens een rondleiding door de
tentoonstelling, die dankzij een barrièrevrij rondleidingssysteem ook voor
personen met een visuele beperking of
beperkte mobiliteit een zintuiglijke
belevenis wordt, stimuleren we
iedereen om alles aan te raken.

AANBIEDINGEN

VOOR IEDEREEN

Op een tentoonstellingsoppervlakte van
2000 m² kunnen grote en kleine ontdekkingsreizigers de veelzijdige natuur van
het Nationaalpark met al hun zintuigen
ervaren. Tactiele dierenmodellen, een
geuren-memory, de zachte vacht van een
bever en vele andere interactieve stations
maken verbazingwekkende ontdekkingen
mogelijk. Bekijk de wereld door het
facetoog van een insect of zoek het
contact op met de op één na grootste
vrijlevende herbivoor in Duitsland - het
edelhert.

Alle kamers, inclusief de sanitaire
voorzieningen, zijn toegankelijk per
rolstoel, kinderwagen en rollator. In de
tentoonstelling zijn er veel zitplaatsen
om te relaxen.

90 minuten
Dagelijkse rondleiding met de ranger door de
€2
elke dag om 14 uur
belevenistentoonstelling zonder voorafgaande
exclusief toegang
reservering
Boekbare programma's voor groepen
Volwassene
Groepsrondleiding door de belevenistentoonstelling
€ 150
90 minuten
ook in E, NL, F en Duitse gebarentaal
Volwassene en kinderen
(tot 15 personen / groep)
€ 120
90 minuten
Kinderen/Korting Perso€ 90
nen, 90 Minuten
90 minuten, ca. 2 km
Wandeling met de ranger *
€ 45
180 minuten, 7 km
(tot 30 personen / groep)
€ 90
90 minuten
Natuurbelevenisspellen of buitenspellen *
€ 45
(tot 15 personen / groep)
180 minuten
Verjaardag van kinderen (6-12 jaar)
€ 85
(tot 10 personen / groep)
Programma’s voor voorschoolse groepen (tot 15 personen / groep)
90 minuten
Verkenningstocht
€ 60
135 minuten
Maxi-verkenningstocht
€ 75
Programma’s voor schoolklassen (tot 15 personen / groep)
90 minuten
Verkenningstocht
€ 90
135 minuten
Maxi-verkenningstocht
€ 105
180 minuten
Verkenningsdag
€ 120
270 minuten
Maxi-verkenningsdag
€ 150
Rondleiding zonder reservering
Duur

Toegang
Familiekaart
Combikaart

Prijs incl. toegang

Telefoon: +49 2444 91574-0
Telefoon boekingen: +49 2444 91574-11
info@nationalparkzentrum-eifel.de
www.nationalparkzentrum-eifel.de
Nationaal Park-Centrum Eifel
Forum Vogelsang IP
Vogelsang 70
D-53937 Schleiden
Duitsland

Wereldwijde diversiteit

Een reis vanuit de Eifel door de wereld.
Reis met ons over de hele wereld en
ervaar de natuur!
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Kringlopen, voedselrelaties en levenscycli
zijn belangrijke elementen van de natuur
natuur.
Ervaar de constante verandering van
ontstaan en vergaan!
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Magie van de wildernis

Seizoenen, tijden van de dag, zon, wind en weer
kenmerken het ritme van het leven van de dieren
en planten van het Nationaalpark. Sta even stil enn
laat u betoveren door ruimte en tijd!
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Uitgever
Wald und Holz NRW
Nationalparkforstamt Eifel
Urftseestraße 34
D-53937 Schleiden-Gemünd
Duitsland
Telefoon: +49 2444 9510-0
Telefax: +49 2444 9510-85
E-Mail: info@nationalpark-eifel.de
www.nationalpark-eifel.de

Oerbossen van morgen

Het Nationaalpark Eifel - de thuisbasis
van unieke Centraal-Europese beukenbossen. Laat u leiden van de wortel tot de
boomtop naar de verborgen diversiteit
van het bos!

Scherpe zintuigen

Dieren hebben buitengewone zintuigen. Ontdek samen met ons de
wonderen van de natuur!
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W
aterwereld
Waterwerelden

Bronnen, beken en stuwmeren- water
vormt de essentie van
v het Nationaalpark Eifel. Dompel uzelf
u
onder - van de
bron tot de mondin
monding!

Die Ausstellung wurde

OPENINGSTIJDEN

€ 8 | korting € 4
€ 18
€ 12 | korting € 6

Tentoonstelling
Nideggen

Dagelijks van 10 uur tot 17 uur
(Kerstavond en oudjaarsavond tot 14 uur)
TOEGANGSPRIJZEN
Toegang
Familiekaart
Combikaart

Wildernisdromen
Heimbach
Rurberg

(Toegang tot beide tentoonstellingen ‘Wildnis(t)räume’ en
NS-Dokumentation 1 jaar geldig)

Gratis toegang voor kinderen tot 6 jaar en jarigen (0
tot 100+ jaar)
Personen met GästeCard
(gastenkaart) belevenisregio
Nationaalpark Eifel of
Ehrenamtskarte NRW krijgen
een korting van 10% op de
toegangsprijs.
Kinderen onder 14 jaar alleen toegelaten onder
begeleiding van een volwassene.
Het meenemen van dieren naar de tentoonstelling is
niet toegelaten.
De toegang tot het bezoekerscentrum is gratis. Hier
vindt u spannende informatie over de Eifel, korte
filmpjes en een interactief terreinmodel van het
Nationaalpark.
Restaurant met panoramaterras.

B 266

Gemünd
Treinstation
Kall

Höfen

TENTOONSTELLING

AANKOMST
O S
Met het openbaar vervoer
Vanaf het treinstation Kall met de Nationaalpark-shuttle
SB 82 of vanuit Aken via Einruhr met de bus SB 63
(halte ‘Vogelsang IP Forum’)
www.vrsinfo.de, www.avv.de

OMGEVING

Met de wagen of reisbus
Via de B 266 tot adres ‘Vogelsang 70, 53937 Schleiden’.
De bezoekersparkeerplaats moet vanaf 30 minuten
parkeertijd worden betaald (€ 4).

Het Nationaalpark Eifel bevindt zich in
een van de mooiste en meest ongerepte
natuurgebieden van Duitsland. Weelderig begroeide bossen, steile valleien,
rivieren en meren - alleen al voor het
uitzicht op het Nationaalpark-centrum
dat hoog boven de Urftsee ligt, is een
bezoek de moeite waard.
Sinds 2004 is de natuur in het
beschermde gebied van 11.000 hectare
tussen Aken, Keulen en Bonn grotendeels ongerept gelaten, waardoor een
‘oerbos van morgen’ is ontstaan.

TER PLAATSE

Onderzoekers hebben al meer dan
10.000 soorten dieren, schimmels en
planten gevonden, waarvan meer dan
2300 op een ‘rode lijst’ staan, wat
betekent dat ze bedreigd zijn of zelfs
kunnen uitsterven.

Te voet en met de fiets
Gelegen aan verschillende wandel- en fietspaden biedt
het Nationaalpark-centrum zich aan als een etappe van
uw tour. Gratis oplaadstation voor e-bikes beschikbaar.
Coördinaten: N 50°35'10.6", O 6°26'52.1"

Aan de internationale plaats Vogelsang IP:
De belevenistentoonstelling
‘Wildnis(t)räume’ bevindt zich in het
midden van het Nationaalpark Eifel bij de
internationale plaats Vogelsang IP. Naast
het bezoek aan de tentoonstelling is het
een ideaal uitgangspunt voor ranger- en
koetstochten met gids en ligt het op de
route van de uitdagende en meerdaagse
wandelpaden Wildnis-Trail en Eifelsteig.

WELKOM

De streek heeft een bewogen geschiedenis - hier bouwden de nationaalsocialisten vanaf 1934 de ‘Ordensburg
Vogelsang’. Een plek die moest dienen
voor de training van de jonge generatie
leiders van de NSDAP. Na de Tweede
Wereldoorlog was de streek eerst Brits
grondgebied en daarna het oefenterrein
van Belgische militairen. Tegenwoordig is
het een internationale ontmoetingsplaats
die staat voor tolerantie, diversiteit en
vreedzame co-existentie.
Barrierefreiheit
geprüft

Kom het ontdekken - de ‘droom’ van de
wildernis!

Alle kamers, inclusief de sanitaire
voorzieningen, zijn toegankelijk per
rolstoel, kinderwagen en rollator. In de
tentoonstelling zijn er veel zitplaatsen
om te relaxen.
De essentiële informatie wordt in het
Duits, Engels, Frans en Nederlands
weergegeven en is ook in het Duits
beschikbaar in eenvoudige taal, een
groter lettertype en brailleschrift. Via
mediagidsen die kunnen worden
uitgeleend, krijgt u informatie in
verschillende talen alsook in de Duitse
gebarentaal.
Tijdens een rondleiding door de
tentoonstelling, die dankzij een barrièrevrij rondleidingssysteem ook voor
personen met een visuele beperking of
beperkte mobiliteit een zintuiglijke
belevenis wordt, stimuleren we
iedereen om alles aan te raken.

Telefoon: +49 2444 91574-0
Telefoon boekingen: +49 2444 91574-11
info@nationalparkzentrum-eifel.de
www.nationalparkzentrum-eifel.de

Meer informatie vindt u op www.nationalparkzentrum-eifel.de.
Of bel ons op het nummer +49 (0)2444 91574-11. Wij geven u graag meer informatie!
*Alleen te boeken in combinatie met de voorafgaande rondleiding door de tentoonstelling.

AANBIEDINGEN

VOOR IEDEREEN

WELKOM

Op een tentoonstellingsoppervlakte van
2000 m² kunnen grote en kleine ontdekkingsreizigers de veelzijdige natuur van
het Nationaalpark met al hun zintuigen
ervaren. Tactiele dierenmodellen, een
geuren-memory, de zachte vacht van een
bever en vele andere interactieve stations
maken verbazingwekkende ontdekkingen
mogelijk. Bekijk de wereld door het
facetoog van een insect of zoek het
contact op met de op één na grootste
vrijlevende herbivoor in Duitsland - het
edelhert.
In de belevenistentoonstelling
‘Wildnis(t)räume’ in het Nationaalparkcentrum Eifel: Ervaar inheemse bossen,
fascinerende waterwerelden en de
rijkdom aan grote en kleine natuurlijke
wonderen in de Eifel en de wereld.

Wandeling met de ranger *
(tot 30 personen / groep)
Natuurbelevenisspellen of buitenspellen *
(tot 15 personen / groep)
180 minuten
Verjaardag van kinderen (6-12 jaar)
(tot 10 personen / groep)
Programma’s voor voorschoolse groepen (tot 15 personen / groep)
90 minuten
Verkenningstocht
135 minuten
Maxi-verkenningstocht
Programma’s voor schoolklassen (tot 15 personen / groep)
90 minuten
Verkenningstocht
135 minuten
Maxi-verkenningstocht
180 minuten
Verkenningsdag
270 minuten
Maxi-verkenningsdag

€ 90
€ 105
€ 120
€ 150

Nationaal Park-Centrum Eifel
Forum Vogelsang IP
Vogelsang 70
D-53937 Schleiden
Duitsland

€ 60
€ 75
€ 85
€ 45
€ 90
€ 45

Volwassene
90 minuten
Volwassene en kinderen
90 minuten
Kinderen/Korting Personen, 90 Minuten
90 minuten, ca. 2 km
180 minuten, 7 km
90 minuten

Dagelijkse rondleiding met de ranger door de
belevenistentoonstelling zonder voorafgaande
reservering
Boekbare programma's voor groepen
Groepsrondleiding door de belevenistentoonstelling
ook in E, NL, F en Duitse gebarentaal
(tot 15 personen / groep)

€ 90
€ 120
€ 150
€2
exclusief toegang

90 minuten
elke dag om 14 uur

Rondleiding zonder reservering
Prijs incl. toegang

Duur

