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Wij zien uit naar uw ondersteuning: 

Biologische Station Krickenbecker Seen e.V.

Sparkasse Krefeld

IBAN: DE71 3205 0000 0040 1031 29

BIC: SPKRDE33XXX

Het informatiecentrum van 

het Biologische Station 

Krickenbecker Seen e.V.

Gratis entree!



Het informatiecentrum van het biologische station 

ligt vlakbij de Krickenbecker meren. Het is een 

ideaal beginpunt voor tripjes door het afwisselende 

merenlandschap in de omgeving.

Wij bieden u fascinerende inzichten in de natuur 

die in de beschermde natuurgebieden te zien is. 

Daarnaast bieden wij in een kleine shop fi ets- en 
wandelkaarten, boeken, dranken en regionale 

producten te koop aan. Ons uitkijkpunt op het bui-
tenterrein biedt een weids uitzicht over het Hinsbe-
cker Bruch meer en de watervogelwereld.

Dankzij de door het initiatief ‘UN Decade on Eco-
system Restoration’ bekroonde ‘leefruimtetorens’ 

kunt u de veelzijdigheid van de beschermde ge-
bieden interactief beleven. Touchscreens geven 

informatie over de inheemse vogelwereld. Er is niet 

alleen gemakkelijk leesbare informatie beschik-
baar, maar ook aanraakmodellen. Daarnaast zijn er 

luisterstations, videofi lms en gedetailleerde land-
schapsmodellen te vinden die het ontstaan van de 

Krickenbecker meren laten zien als aanvulling op 

de tentoonstelling. De elementen zijn zo geplaatst 

dat deze ook voor kinderen en rolstoelgebruikers 

toegankelijk zijn.

In de fi lmruimte ontdekt u welke taken het biolo-
gische station voor zijn rekening neemt. De vleer-
muishoek is niet alleen ontzettend leuk voor jonge 

bezoekertjes, maar ook voor oudere gasten.

Als u wilt, kunt u het informatiecentrum samen met 

het hele gezin verkennen tijdens een spannende 

speurtocht.

De permanente tentoonstelling wordt regelmatig 

aangevuld met tijdelijke tentoonstellingen over de 

natuur in de regio en met werken van regionale 

kunstenaars.

Met de fi nanciële ondersteuning van het Land-
schaftsverband Rheinland (LVR) kon het informatie-
centrum grotendeels barrièrevrij worden ingericht. 

De toegang is zonder trappen en er zijn een barriè-
revrij toilet en parkeerplaatsen voor mindervaliden. 

Blinden en slechtzienden kunnen samen met een 

‘penfriend’ de tentoonstelling akoestisch ervaren. 

Vlakbij het informatiecentrum ligt de barrièrevrije 

Steg am Schrolik.

U kunt het beschermde natuurgebied barrièrevrij 

verkennen via de rood gemarkeerde, kinderwagen- 
en rolstoelvriendelijk rondwandelweg.

Een bezoek is in elk seizoen de moeite waard.

Afhankelijk van de aanleiding en de doelgroep 

stellen wij samen met u een programma op maat 

samen. Er zijn ook barrière-arme rondleidingen 
in eenvoudige taal beschikbaar.

Op onze website vindt u beschrijvingen van alle 

excursies.

Permanente expositie en 

tijdelijke tentoonstelling

Natuurbescherming van heel 

dichtbij: Onze rondleidingen

Welkom! Natuur barrièrevrij 

ervaren

Kies uit een van de rondleidingen die wij aanbie-
den voor volwassenen, jongeren en kinderen, 

bijvoorbeeld een vleermuis- of beverwandeling 
of een aantal andere natuurwandelingen. Na-
tuurlijk bieden wij ook rondleidingen door ons 

informatiecentrum aan.


