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Vanaf het Kompasplein kan de ont-
dekkingsreiziger in Wildlands Adven-
ture Zoo Emmen drie klimaatwerel-
den bezoeken: Jungola, Serenga en 
Nortica. De verbouwing van Dieren-
park Emmen heeft geresulteerd in 
deze nieuwe beleef-experience voor 
jong en oud. Bijna drie jaar werd er 
gebouwd aan het 22 hectare grote 
park dat zo’n honderd verschillende 
diersoorten huisvest. Een aantal die-
ren, bijvoorbeeld de solitair levende 
tijger, is niet meer terug te zien in 
Wildlands. Daartegenover staan al-
lerlei diersoorten die leven in groeps-
verband. Is er eentje aan het rusten? 
Dan is er altijd nog ergens een soort-
genoot te ontdekken! De bezoeker 
is onderdeel van de dierenwereld, 
geen dagje kijken vanaf een afstand, 
maar een dag beleven en meedoen. 
Het bouwproces is volgens duurzaam 
principe verlopen en bij exploitatie is 
het hele park CO2-neutraal. De na-
tuur zelf is de grootste inspiratiebron 
voor het park, duurzaamheid zit in het 
DNA. De safaritrucks op de savanne 
rijden bijvoorbeeld op oud frituurvet 
en koolzaadolie en de eerste bio-
composietbrug ter wereld vind je 
in Emmen.

Voor dierenwelzijn is bij 
de nieuwbouw uiteraard 
ook uitgebreid aandacht 
geweest. Wildlands is toon-
aangevend op het gebied 
van dierenwelzijn en educa-
tie dankzij de natuurgetrou-
we ecosystemen. Zo hebben de 
olifanten altijd de keuze tussen binnen 
en buiten, tussen een uitgestrekte vlakte 
met zwemwater of de beschutting van de 
jungle. In de bavianenarena staan de gasten 
op het podium en de bavianen op de tri-
bune. Er is gekozen voor een hoefi jzervorm, 
zodat de bavianen uit het zicht van elkaar 
kunnen zitten én ver weg over de savanne 
kunnen kijken. 
Wie een unieke trouwdag wil beleven, kan 
ook terecht in Wildlands. Met op de achter-
grond een kudde van zeven Aziatische oli-
fanten het ja-woord uitspreken behoort tot 
de mogelijkheden. En een personeelsfeest 
met barbecue terwijl op de achtergrond ona-
gers en kamelen rondstruinen? Ook geen 
probleem. Wildlands biedt het hele jaar door 
allerlei mogelijkheden.

Jungola
De tropische jungle van Jungola belooft heel 
wat avontuur. De gevel, die verdacht veel 
doet denken aan de tempelruïne van Angkor 
Wat in Thailand, geeft de bezoeker toegang 
tot de kleine kas waar de vlindertuin is ge-

De eerste bewoners van het vernieuwde nieu-
we Wildlands wonen in Serenga: prairie-
hondjes. De kleine, marmotachtige 
diertjes scharrelen tussen de bezoe-
kers, graven kuilen en rennen over 
de muurtjes. Even verderop dom-
pelen de nijlpaarden zich onder in de 
poel, vanachter glas kun je ze zo voor-
bij zien zwemmen! 
In Serenga is ook een savanne verrezen. 
Met rechts een troep leeuwen en links 
onder andere giraffes en zebra’s is het 
alsof je echt op Afrikaanse safari bent. 
Met de Serenga Safaritruck kun je veilig 
vlakbij de dieren komen. Even verderop is 
helaas een trein ontspoord, maar gelukkig zijn de 
deuren van de ontspoorde treinstellen wel open. 
Een wandeling tussen onagers en kamelen door 
wordt zo wel heel uniek. Na de djembé academie 
en het restaurant met uitzicht op de giraffenver-
blijven is het tijd voor de laatste klimaatwereld.

Nortica
In de ijzige poolwereld van Nortica is een on-
derzoek gaande. Pelsrobben en zeeleeuwen 
komen voorbij in het havendorpje dat overeind 
is gebleven in dit kille klimaat. In dit gebied 
is het hele jaar door de Robbenshow te bekij-
ken. Er is één gebouw blijven staan, maar de 

oorspronkelijke bewoners verlieten het 
en nu wonen er tientallen zwarte ratten. 
Onderweg vanaf de haven naar het on-
derzoeksstation Terra Explorer bewegen 
de pinguïns tussen bezoekers door 
en dan doemt daar het poolstation 
op. Gefl ankeerd door drie ijsberen 
kan de bezoeker hier ervaren welke 
ontberingen er op beide polen moe-
ten worden doorstaan. De kelder 
van het station is te bereiken via glij-
banen, maar voor de minder avon-
tuurlijke bezoeker is er ook een trap. 
Eenmaal beneden zwemmen de ijs-
beren voorbij, gadegeslagen door de 
kijker aan de andere kant van het raam. 
Tenslotte is er de Arctic 1, een experi-
menteel voertuig dat klaar is voor z’n 
eerste testrit. Iedereen die op expedi-
tie is, wordt uitgenodigd plaats te ne-
men in de 4D-attractie. Door de lucht, 
over ijsvlaktes en door het water wordt 
de Arctic 1 aan heel wat beproevingen 
blootgesteld. Wie durft het aan?

Een entreeticket voor Wildlands kost €30 
voor volwassenen en €27,50 voor kinderen 
van 3 tot en met 9 jaar. Kinderen tot en met 
2 jaar mogen gratis naar binnen. Mensen ou-
der dan 65 betalen €28.
Een abonnement kost €75 voor volwasse-
nen, €46,50 voor kinderen van 3 tot en met 
9 jaar en is gratis voor kinderen tot en met 2 
jaar. 65+-ers betalen €69.50 voor een 
jaar lang toegang. 

Meer informatie: 
www.wildlands.nl

vestigd. Emmen is een vlinderstad, 
dus de vlindertuin moest behouden 

blijven in het nieuwe Wildlands. Na 
de vlinders volgt een tocht langs zeven Azia-

tische olifanten en dan stapt de avonturier de 
grote kas van ruim 1800 vierkante meter bin-
nen. Hier in Rimbula is ornitholoog Jim neer-
gestort met zijn vliegtuig. Hij heeft alvast een 
kamp, theater en boot klaargemaakt zodat de 
bezoekers hem kunnen helpen met zijn onder-
zoek. Tijdens een boottocht door de jungle, een 
wandeling op grote hoogte over de jungletrail 
of gewoon lopend over de aangelegde paden 
trekt de hele jungle aan je voorbij. Ringstaart-
maki’s, slingerapen en het binnengedeelte van 
de olifantenvallei maken dat je even weg bent 
uit Nederland.

Serenga
In de hete droogte van Serenga, geïntrodu-
ceerd door de gevel van het zonnepaleis die is 
gebaseerd op de moskee van Djenné uit Mali, 
stap je gelijk een Afrikaans dorp binnen. Uit lan-
delijk onderzoek bleek dat de kinderboerderij 
in Wildlands absoluut niet mocht ontbreken. 
Dus scharrelen tussen lemen huisjes en over 
zanderige paden allerlei dieren rond. Veilig 
om tussendoor te lopen voor de allerkleinsten. 

Wildlands Adventure Zoo Emmen 

Winactie
Wil jĳ  twee entreetickets 

winnen zodat je 
op expeditie kunt naar 
Wildlands in Emmen? 

Doe mee met de puzzel 

op pagina 44
en maak kans op 

2x2 kaarten

Artdirector Jan Kempe:
Ontwerper van het nieuwe park. 

“Ik wilde iets vernieuwends, een 
soort Cirque du Soleil onder de 

dierenparken. Dat is hier helemaal 
gelukt door niet de verschillende 
werelddelen, maar verschillende 
klimaatzones als uitgangspunt te 

nemen. Ik kijk met de meeste trots 
naar de bavianenarena. Geweldig 

toch? Het publiek kijkt geen aapjes, 
maar de aapjes bekijken het pu-

bliek. De wereld op z’n kop!”


