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Het Avonturenpark Hellendoorn is een at-

tractiepark in de buurt van de gelijknamige 

plaats in de provincie Overijssel. Het relatief 

kleine park, zo’n acht hectare, begon in de ja-

ren dertig als theehuis, maar zette vanaf de ja-

ren zeventig koers naar het ontwikkelen van 

een attractiepark. Inmiddels krijgt het park 

honderdduizenden bezoekers per jaar en is 

het een economische motor voor de directe 

omgeving. 

Hoewel het park, zoals gezegd, maar acht 

hectare aan grond beslaat, heeft het toch een 

vergelijkbaar aantal attracties als andere pret-

parken met een dergelijke bezoekersstatistiek. 

Avonturenpark Hellendoorn heeft ongeveer 

35 attracties. Hiervan behoren drie stuks tot 

de categorie achtbanen en zijn er vier waterat-

tracties. daarnaast heeft het park nog een aan-

tal grote attracties die het noemen waard zijn, 

zoals de Discovery Club, Montezuma’s Re-

venge, Tarantula Magica en Het Drakennest. 

Om tegemoet te komen aan de jongste leden 

van een familie-uitje, zijn er ook familieattrac-

ties, zoals glijbanen, een schommelschip, een 

illusiehuis en een zweefmolen. 

Avonturenpark Hellendoorn ligt verscholen 

in de bossen. De plek dient daarom als prima 

uitvalsbasis voor andere uitgaansgelegenhe-

den in de buurt. Voor wie een heel weekend 

weg wil, zijn er in de directe omgeving ge-

noeg mogelijkheden om te overnachten. 

Avonturenpark Hellendoorn biedt deze mo-

gelijkheid niet. Het park zelf verwijst bezoe-

kers door naar ‘de buren’, zoals een camping 

en een bungalowpark. 

Het park helpt bezoekers op weg met infor-

matie over voornamelijk de beschikbare ho-

tels in de directe omgeving. Vanuit het park 

kan op deze manier de rest van de streek wor-

den ontdekt.  

Koninklijke Burgers’ Zoo is een dierenpark 

in Arnhem, in de Nederlandse provincie Gel-

derland. De dierentuin, vernoemd naar zijn 

oprichter Johan Burgers en zo’n beetje midden 

op de Veluwe gelegen, vierde in 2013 zijn 

honderdjarige bestaan en is met zijn meer dan 

een miljoen bezoekers per jaar niet alleen de 

meest bezochte dierentuin van het land, maar 

het op drie na meest bezochte dagje uit van 

Nederland.  

Burgers’ Zoo zet in op exotische diersoorten 

en verdeelt deze soorten op verschillende 

‘eco-displays’, steeds te bezichtigen in een van 

de hierna genoemde themagebieden. Het park 

is ongeveer 45 hectare groot en wordt eigen-

lijk continu vernieuwd met een uitruil van 

dieren met andere dierentuinen in Europa. Dit 

is onderdeel van het duurzaamheids- en na-

tuurbeschermingsprogramma. 

Het park is verdeeld in verschillende thema-

gebieden die steeds inspelen op de natuurlijke 

leefomgeving van de dieren die er onderdak 

krijgen. De themagebieden zijn Burgers’ Sa-



fari, Burgers’ Bush, Burgers’ Mangrove, Bur-

gers’ Desert, Burgers’ Ocean en Burgers’ 

Rimba. Het dierenbestand loopt in deze gebie-

den uiteen van pinguïns tot jachtluipaarden 

en van Maleise beren tot giraffes.  

Het Dierenpark Amersfoort, opgericht in 

1948, is een dierentuin aan de rand van de 

Utrechtse stad Amersfoort dat nog steeds – al 

sinds de oprichting – wordt beheerd door een 

en dezelfde familie. Het park ligt pal aan een 

bosrand. Dit beboste gebied heet Birkhoven 

en zorgt ervoor dat het park van twintig hec-

tare groot doorloopt in de dierentuin zelf. In 

2017 was het voor eerst in het bestaan van het 

park dat in één jaar tijd een miljoen bezoekers 

werden verwelkomd. 

De dierentuin is ruim twintig hectare groot en 

huisvest ongeveer 150 verschillende dieren. 

Door uitwisselingen met andere parken, zo-

wel in Nederland als in andere delen van Eu-

ropa, is de samenstelling van het dierenbe-

staan steeds van wisselende aard. Wel is er ui-

teraard een aantal vaste dieren in het park, zo-

als de Siberische tijger, de chimpansee en de 

Aziatische olifant. 

Alle dieren zijn niet allemaal willekeurig bij 

elkaar geplaatst. Het park is verdeeld in zoge-

heten themagebieden, waar ieder dier in zijn 

natuurlijke leefomstandigheden terechtkomt. 

Je aanschouwt de dieren daarom in de omge-

ving waar ze in het wild ook zouden verblij-

ven. Het Dierenpark Amersfoort heeft geko-

zen voor een indeling met de volgende the-

magebieden: de Savanne, De Nacht, de Stad 

der Oudheid, het Woud, de Grote Wildernis, 

het DinoPark en de Japanse tuin. In die laatste 

kan men ook genieten van de flora die de na-

tuur te bieden heeft. 

Door zijn ligging in een zeer bosrijk gebied en 

op korte afstand van een stad als Utrecht is 

het Dierenpark Amersfoort uitermate geschikt 

als uitvalsbasis tijdens een weekendje weg. 

Diergaarde Blijdorp is de dierentuin van Rot-

terdam. Zij is een van de oudste dierentuinen 

van het land; meer dan 150 jaar geleden werd 

het park aangelegd als een plek voor vogels 

en andere kleine dieren. Sinds jaar en dag is 

de dierentuin een van de bekendste parken 

van Nederland en een van de drukst bezochte 

attracties van Rotterdam.  

De dieren binnen Diergaarde Blijdorp zijn 

verdeeld over een gebied van bijna dertig hec-

tare groot. De gemiddelde bezoeker is dan 

ook bekaf na een dag slenteren door het park. 

Om de bezoeker van enig gemak te voorzien, 

kunnen zij meerijden op kleine treintjes die 

hen door het hele park rijden. Dieren kunnen 

op deze manier bekeken worden terwijl je rus-

tig onderuit zit. Daarnaast bestaat er voor de 

kleine kinderen ook de mogelijkheid om wan-

delwagentjes te huren. Zo krijg je net wat 

meer keuzevrijheid dan via een ritje met het 

parktreintje. 

Hoe dan ook zal de trein langs het grootste 

deel van de dieren rijden. Men komt hier vele 

tientallen soorten tegen, van groot tot klein. 

De bekendste bewoner van Diergaarde Blij-

dorp is zonder twijfel de gorilla Bokito. Hij is 

uiteraard niet het enige dier dat er verblijft; 

naast hem zijn er onder andere giraffes, ren-

dieren, struisvogels, ringstaartmaki’s, wasbe-

ren en prairiehonden. De dieren zitten ver-

spreid over de continenten, ingericht als de 

themagebieden Oceanium, Noord-Amerika, 

Zuid-Amerika, Azië, Australië, Europa en 

Afrika. 



Het Dolfinarium, aan de rand van de Veluwe 

in de Gelderse gemeente Harderwijk, is mis-

schien wel een van de bekendste parken van 

Nederland. Het is geen dierentuin in de klas-

sieke zin van het woord, maar één groot aqua-

rium dat zich richt op zeedieren en zoogdie-

ren die in zee leven. Het Dolfinarium is het 

enige dolfinarium dat ons land rijk is. Wat 

ooit begon als een extra park naast een speel-

tuin, werd in 1965 een heus dolfinarium met 

dolfijnen. Inmiddels is het park verder ge-

groeid: niet alleen met meer dolfijnen, maar 

ook met shows en andere diersoorten die in 

het water leven. 

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoe-

den, is het Dolfinarium lang niet meer enkel 

en alleen ingericht op enkele dolfijnen. Dat is 

iets uit het verleden. Sinds jaar en dag houdt 

men er ook zeeleeuwen, zeehonden, een wal-

rus, roggen, haaien, krabben, kreeften en ver-

schillende (andere) vissoorten. In het verleden 

verbleef er gedurende anderhalf jaar een orka 

die gevangen werd in de Waddenzee. 

Daarnaast houdt men zich bezig met voorstel-

lingen waarin de dieren optreden. Het park 

heeft daardoor naast elementen uit de dieren-

tuin soms ook elementen uit het theater mee-

genomen in het bedrijfsconcept en lijkt daarin 

soms op grote Amerikaanse parken. 

Het attractiepark Drouwenerzand behoort 

niet tot de bekendste attractieparken van het 

land. Misschien komt dat omdat het park, ge-

legen in het Drentse plaatsje Drouwen, eigen-

lijk meer een grote speeltuin is, met attracties 

die daarop zijn afgestemd. Drouwenerzand 

richt zich op de doelgroep van kinderen van 

ongeveer de basisschoolleeftijd, met een 

kleine uitloop tot brugklassers. 

Het park werd opgericht in de jaren vijftig en 

hanteert al sinds jaar en dag het zogeheten all-

inprincipe, waarmee bedoeld wordt dat men 

onbeperkt mag eten en drinken. Deze kosten 

worden betaald met de entreeprijs. 

Op het terrein van attractiepark Drouwener-

zand bevinden zich 21 attracties. Onder deze 

attracties is één achtbaan te vinden. Deze 

achtbaan, de Spinning Coaster, is van het type 

van de draaiende stalen achtbanen, met een 

topsnelheid van nog geen 30 kilometer per 

uur. Dit is in lijn met wat de doelgroep van 

het attractiepark van een  achtbaan verwacht.  

Naast deze achtbaan zijn de gebruikelijke at-

tracties voor deze doelgroep te vinden, zoals 

een carrousel, een rondrijdend treintje, een 

apenkooi en ponyrijden.  

Het attractiepark biedt ook een overnachting 

aan op het eigen vakantiepark, maar er staan 

ook genoeg hotels. Toegang tot het attractie-

park ligt hier letterlijk naast de deur. Het va-

kantiepark richt zich voornamelijk op 

‘glamping’, dat betekent dat het overnachten 

is op een camping, maar dan op een luxe ma-

nier. Daarnaast zijn er ook boomhutten, bun-

galows, lodges en een ‘echt’ hotel. 

Vooral de ligging van zowel het attractie- als 

vakantiepark zal veel mensen aanspreken. Zij 

liggen beide in het gelijknamige natuurgebied 

Drouwenerzand. Deze omgeving wordt ver-

der opgesierd door twee heuse hunebedden, 

de toeristische graven waar de provincie 

Drenthe zo bekend om geworden is. Het va-

kantiepark fungeert op deze manier tevens als 

een ideale uitvalsbasis voor een langer week-

end weg in het noorden van ons land. 



De in het Brabantse Kaatsheuvel gelegen Efte-

ling is het grootste en drukst bezochte thema- 

en attractiepark van Nederland. De wortels 

van het park liggen in de jaren dertig, toen er 

op de huidige locatie een wandelpark werd 

geopend. Inmiddels beslaat het themapark 

meer dan 70 hectare aan grond en trekt het 

vijf miljoen bezoekers per maand, waarmee 

het andere parken in Nederland op grote ach-

terstand heeft gezet. De Efteling is daarnaast 

ook internationale allure, onder meer met prij-

zen voor beste pretpark van Europa in 1972 

en beste pretpark ter wereld in 1992. 

Om het park nog enigszins overzichtelijk te 

houden, is het gedeelte met attracties opge-

deeld in vijf verschillende themagebieden, die 

in Efteling-termen worden aangeduid als Rij-

ken. Dit zijn achtereenvolgens het Fantasie-

rijk, het Marerijk, het Anderrijk, het Reizenrijk 

en het Ruigrijk. 

Het sprookjesbos maakt de Efteling wat gebie-

den betreft, los van de accommodaties voor 

overnachtingen die hierna nog zullen worden 

besproken, helemaal af. In de verschillende 

rijken staan de bekende en onbekendere at-

tracties van het park. Hieronder bijvoorbeeld 

de Piraña (de wildwaterbaan), de Fata Mor-

gana (een rit in het donker), de PandaDroom 

(een 3D-bioscoop) en het spookhuis het 

Spookslot. Misschien wel de bekendste attrac-

tie van de Efteling is de Python, bij de ope-

ning in de jaren tachtig de grootste achtbaan 

van Europa.  

GaiaZOO in de Limburgse gemeente Kerk-

rade werd in 2005 opgericht onder de naam 

GaiaPark. Daarmee is het park de jongste die-

rentuin van Nederland. Dat dat niet alles zegt 

wijst het lijstje met gewonnen prijzen wel uit: 

de dierentuin werd door de ANWB meerdere 

malen uitgeroepen tot leukste uitje van het 

jaar. Gaia is de godin van de aarde; met de 

naam wil de dierentuin dan ook de relatie tus-

sen mens, dier en de aarde hebben vastgelegd. 

Het Limburgse park beslaat zo ongeveer 25 

hectare. Het is gelegen in de zogeheten Am-

stelvallei, waar ook andere attracties te vinden 

zijn. Het oppervlak van het park maakt het 

niet bepaald tot een van de grootste parken 

die we in Nederland kennen, maar genoeg 

ruimte voor een grote verscheidenheid aan 

bijzondere dingen. 

De indeling van GaiaZOO is niet afwijkend in 

vergelijking met andere dierentuinen van 

deze omvang: het park is onderverdeeld in di-

verse thema’s, of domeinen: de Savanne, de 

Taiga, de Rainforest en Limburg. De dieren 

zijn op deze manier steeds in hun natuurlijke 

leefomgeving te bekijken. In het laatste do-

mein staan de dieren centraal die in de omge-

ving van GaiaZOO in het wild leven of in het 

verleden hebben geleefd. Voor de kinderen 

zijn er naast de grotere en kleine dieren om te 

bekijken ook mogelijkheden om te spelen, on-

der andere in het DinoDome: een grote hal 

waar de dinosaurussen het thema vormen. 

Niet alleen op het park zelf, maar ook in de 

omgeving is genoeg te doen voor de toeristi-

sche bezoeker. Het park fungeert daardoor als 

een prima uitvalsbasis om de omgeving te 

verkennen. Of men nu geïnteresseerd is in het 

Limburgse heuvellandschap verderop, liever 

onder een dak wil skiën in SnowWorld of een 

evenement op het Pinkpop-terrein Megaland 

wil bijwonen: alles is op vijftien minuten rij-

den van elkaar verwijderd. 



Madurodam is misschien wel een van de 

meest iconische toeristische attracties van Ne-

derland. De miniatuurstad in Den Haag werd 

geopend in 1952 en ontvangt ieder jaar meer 

dan een half miljoen bezoekers uit binnen- en 

buitenland. Omdat een bezoek niet afhanke-

lijk is van de weersomstandigheden, is het 

park het hele jaar geopend; er wordt voor 

geen enkele dag een uitzondering gemaakt. 

Dit in tegenstelling tot veel attractieparken, 

die veelal enkel en alleen van april tot oktober 

open zijn voor publiek.  

De attracties in Madurodam stellen steeds de 

vraag centraal waar Nederland als klein land 

zo groot in is geworden. Zo worden er schaal-

modellen getoond (schaal 1:25) van bijvoor-

beeld grachtenpanden in Amsterdam, lucht-

haven Schiphol en het Haagse Binnenhof 

waar de regering zetelt. Actieve delen van het 

terrein bevatten bewegende autootjes en een 

modeltreinspoor met bewegende treinen – net 

zoals in het grote Nederlandse landschap. 

Speciaal voor families met kinderen heeft Ma-

durodam een attractie onder het eigen dak. 

Daarin kunnen kinderen op ontdekkingsreis 

in eigen land. 

Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan 

George Maduro, de Curaçaoënaar die tijdens 

de Tweede Wereldoorlog vocht in het Neder-

landse leger en omkwam in een Duits vernie-

tigingskamp. Naar hem is het park vernoemd. 

Bij binnenkomst loopt men direct het huis bin-

nen waar hij in 1916 werd geboren. 

Ouwehands dierenpark is, zoals de naam al 

doet vermoeden, een dierentuin in de 

Utrechtse gemeente Rhenen en waarschijnlijk 

een van de bekendste namen als we het over 

dierentuinen in Nederland hebben. Het park 

is ruim 22 hectare groot, werd in 1932 geo-

pend en trok in 2017 en 2018 maar liefst een 

miljoen bezoekers, dat de populariteit van 

Ouwehands nog maar eens benadrukt; het is 

daarmee een van de drukstbezochte dieren-

tuinen van het land en die statistiek laat ieder 

jaar een duidelijke stijging zien.  

Het park biedt aan tientallen verschillende 

dieren een onderkomen. Zo zijn er zeldzame 

witte leeuwen, zijn er ijsberen en gorilla’s, vis-

sen en vogels. Verder gaat de samenstelling 

van doodshoofdaapjes tot bongo’s en van de 

Maleise bonte marter tot aan de klein-

klauwotter. Voor iedere leeftijdscategorie is er 

op deze manier wel een dier dat bij de bezoe-

ker in de smaak valt.  

Hoewel het park dus zoveel mogelijk soorten 

dieren een onderkomen biedt, is Ouwehands 

de laatste jaren vooral bekend geworden én in 

trek vanwege het pandaverblijf. Als enige lo-

catie in Nederland zijn hier twee reuzen-

panda’s te bezichtigen, die het park kon lenen 

van de Chinese overheid. Het verblijf staat in 

‘Pandasia’, het Aziatische themagebied van 

Ouwehands. De panda’s zijn in dit leefgebied 

zeker niet alleen: ook andere Aziatische dier-

soorten zijn hier te bekijken. 

Door zijn ligging is het park een ideale uit-

valsbasis voor activiteiten in de omgeving, bij-

voorbeeld richting Amersfoort en Utrecht. 

Vanuit hier kan men het park bezoeken en de 

verdere omgeving verkennen. Zo ligt het ge-

bied in Nationaal Park Utrechtse Heuvelrug, 

dat het op een na grootste natuurpark van ons 

land is, na de Veluwe in Gelderland. 



Het meer dan vijftig jaar oude Safaripark 

Beekse Bergen in de Brabantse gemeente Hil-

varenbeek is een safaripark in een vorm die 

niet veel parken in Nederland hanteren. Het is 

dan ook een van de weinige safariparken in 

zijn soort in de Benelux. Met een oppervlakte 

van meer dan 120 hectare is het tevens – in ie-

der geval als we over oppervlakte praten – het 

grootste park van de Benelux. De hectares zijn 

verdeeld in water, land en bosgebied waar di-

verse dieren leven. 

Het door Libéma in beheer zijnde park huis-

vest meer dan 150 diersoorten die in hun na-

tuurlijke habitat zijn te bezichtigen. Beekse 

Bergen richt zich niet alleen op een specifieke 

soort dieren; het dierenbestand is redelijk uit-

eenlopend. Zo zijn of waren er onder meer 

Afrikaanse olifanten, nijlpaarden, springbok-

ken, nijlkrokodillen en diverse soorten vogels. 

Tilapia is de enige vissensoort die het park 

rijk is. 

De genoemde dieren zijn steeds in vier soor-

ten safari’s te bezoeken: per boot, per bus, per 

auto of te voet. De bezoeker mag bij de auto-

safari met zijn eigen auto het terrein op om de 

verschillende dieren in de ogen te kunnen kij-

ken. Tijdens de boot- en bussafari krijgt men 

leerzame toelichtingen van een gids die met je 

meereist. 

Slagharen is een attractiepark in het gelijkna-

mige dorp in de gemeente Hardenberg. Het 

meer dan vijftig jaar oude park is inmiddels in 

Spaanse handen en heeft naast het attractie-

park ook een vakantiepark en een camping. 

Met meer dan een miljoen bezoekers in 2017 is 

het park een van de grootste parken van Ne-

derland, zeker als men het grondoppervlak en 

het personeelsbestand daarbij optelt. 

Het park is opgedeeld in verschillende thema-

gebieden, te weten Indian, Yellowstone, New 

Orleans, Mexican, Wild West en Jules Ad-

ventureland. De namen zijn voornamelijk ver-

noemd naar Amerikaanse streken. Zij verra-

den de thematiek van de attracties al een 

beetje: vaak speelt zij zich af in het wilde wes-

ten, met adembenemende attracties tot ge-

volg. 

De attracties staan verdeeld over een terrein 

van ongeveer 83 hectare. In totaal gaat het om 

circa 35 attracties, waaronder twee achtbanen 

en vier waterattracties. Onder de attracties be-

vinden zich onder andere bekende achtbanen 

als de Gold Rush en de Mine Train, maar ook 

de Monorail, Cable Car en Sky Tower behoren 

tot de veel bezochte attracties. Een verblijf 

wordt iedere dag op verschillende manieren 

opgeleukt door evenementen, zowel voor vol-

wassenen als voor kinderen. 

Vogelpark Avifauna is een park in de Zuid-

Hollandse gemeente Alphen aan den Rijn. Het 

is een dierentuin die zich, zoals de naam al 

enigszins doet vermoeden, uitsluitend richt 

op de vogels die wij kennen. De naam ‘fauna’ 

verwijst naar dit gedeelte van het dierenrijk. 

Het werd opgericht in 1905 en beslaat onge-

veer 15 hectare, waarmee het tot de kleinere 

parken van Nederland gerekend kan worden. 

Wel is het in zijn soort, als park dat zich op 

vogels richt, redelijk uniek in ons land. 

Mede doordat het park zich uitsluitend op on-

derdak voor vogels richt, zijn er enkele tien-

tallen soorten vogels te bezichtigen. Onder 

deze vogels bevinden zich onder andere de 

Europese ooievaar, de reuzentoekan, de koli-

brie, de Lapland-uil, de dubbele neushoorn-

vogel en de humboldtpinguïn.  



Om het bezoek aan het park levendiger te ma-

ken en bezoekers actief te laten meedoen aan 

het reilen en zeilen in het park worden er da-

gelijks evenementen op het programma gezet. 

Hierbij moet men bijvoorbeeld denken aan het 

weegmoment van de kiwi, maar de bezoeker 

krijgt op bepaalde tijden ook de mogelijkheid 

om zelf de lori’s te voederen. Voor de kleintjes 

is er een speeltuin en voor de jongeren is in 

het weekend de speelhal van het park geo-

pend. 

Walibi Holland is een attractiepark in Bid-

dinghuizen, een plaats die tot de gemeente 

Dronten behoort. Het park werd ooit, in 1971, 

opgericht als agrarisch themapark in de net 

drooggelegde polders, maar werd al snel een 

actief attractiepark. Eerst onder de naam Six 

Flags Holland, maar later werd de naam ver-

anderd naar de naam die het park nu heeft: 

Walibi Holland. Tegenwoordig is het terrein 

daarnaast ook de plaats voor muziekfestivals 

Lowlands en Defqon.1. 

De attracties van Walibi liggen verspreid over 

zo’n 40 hectare aan park. Daarmee behoort 

het park tot de grotere attractieparken van het 

land. Het aantal attracties dat is uitgesteld 

over deze hectaren ligt steeds rond de 35. Wa-

libi beschikt over zeven achtbanen en drie at-

tracties die zich geheel op het water afspelen. 

In 2016 trokken deze attracties samen bijna 

900.000 bezoekers die het park bijna vier mil-

joen euro winst opleverden. 

Naast de achtbanen en waterattracties denkt 

Walibi ook aan de kleinere bezoeker. Zo zijn 

er rustigere attracties die geschikt zijn voor fa-

milies, ouderen en kinderen. Klassiekers zijn 

dan uiteraard de thematische draaimolen en 

het spookhuis, toch een attractie die vrijwel 

nergens ontbreekt. 

Wildlands Adventure Zoo Emmen, vóór de 

heropening onder deze naam in 2016 bekend 

als Dierentuin Emmen, is een prachtig nieuwe 

dierenpark met allerlei verschillende soorten 

dieren. Het nieuwe park is ruim 24 hectare 

groot en herbergt tientallen verschillende die-

ren. In totaal leven er tegen de 7000 individu-

ele dieren in de Drentse dierentuin. 

De 24 hectare van het dierenpark zijn onder-

verdeeld in drie verschillende themagebieden, 

die steeds werelden genoemd worden. De 

dieren die in ieder deel van het park leven 

worden geplaatst binnen de eigen natuurlijke 

leefomgeving. Deze themagebieden zijn dan 

ook ingericht naar drie verschillende gebieden 

met hun eigen klimaat én cultuur. 

Meer specifiek gaat het bij de Wildlands Zoo 

in de eerste plaats om Jungola, dat is ingericht 

als jungle en waar vooral jungledieren leven. 

In de tweede plaats gaat het om Serenga, waar 

de savanne wordt nagebootst en savannedie-

ren tot hun recht komen. Tot slot is er Nortica, 

het poolgebied. Hier zijn onder meer de ijsbe-

ren, zeeleeuwen, pinguïns en pelsrobben te-

rug te vinden.  

 

 

 

 
 

 

 

 


