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Het Biologisch Station Zwillbrock is verantwoordelijk 
voor het beheer van 30 reservaten in de Kreis Bor-
ken met over 3200 hectare veen, heide en vochtige 
gronden. In samenwerking met de in de natuurge-
bieden werkende landbouwers worden onderhouds- 
en inrichtingsmaatregelen  voor  fl ora en  fauna  
ontwikkelt en gerealiseerd. Het Biologisch Station 
Zwillbrock staat garant voor het behoud van bedreig-
de leefgebieden en soorten in de regio.

actief voor de natuur

 

Het Biologisch Station
Zwillbrock e.V. (NL)

De buurtschap Zwillbrock, 10 kilometer westelijk van 
Vreden, direct aan de nederlands-duitse grens, heeft 
attracties voor liefhebbers van natuur en cultuur. De 
allerbest onderhouden en mooiste Barokkerk van 
het Münsterland en het beschermde natuurgebied 
Zwillbrocker Venn zijn ver buiten de regio bekende 
dagtochtbestemmingen. Wat dacht u van een orgel-
concert gecombineerd met een wandeling naar de 
meeuwenkolonie?
Alle horecaondernemers verwelkomen u graag als 
gast, evenals het Biologisch Station Zwillbrock.
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Natuurvrienden,  families,  schoolklassen  en andere 
groepen   kunnen  gebruik  maken  van  het  natuur-
educatieve annbod en rondleidingen van de vormings-
werk van het Biologisch Station Zwillbrock.

Ieder halfjaar komt een uitgebreid programmaboek uit, 
dat in de bezoekerscentrum beschikbaar is en U ook op 
het internet kunt inzien.

natuureducatie

In de bezoekerscentrum van het Biologisch Station 
Zwillbrock, gelegen aan de weg Vreden-Groenlo, kunt U 
zich informeren over de bijzonderheden en achtergron-
den van de natuur en het cultuurlandschap van deze re-
gio. Een interactieve, tweetalige tentoonstelling, nodigt 
kinderen en volwassenen uit om een ontdekkingsreis 
te maken door veen, heide, bos en grasland. Een fi lm 
en diashow over het Zwillbrocker Venn in de fi lmzaal 
maken het geheel compleet. 

In de shop vindt U wat kinderen en volwassenen nodig 
hebben voor hun ontdekkingstocht door de natuur. 
Souvenirs voor uw allerliefsten, producten van het 
schaap en natuurlijk brochures en fl yers.

Rond om het Biologisch Station Zwillbrock kunt U in 
een klein stuk veen zeldzame planten vinden, de tast– 
en geurtuin ontdekken, de speelplaats bezoeken of aan 
de vijver van uw picknick genieten.

Openingstijden van de bezoekerscentrum:
Vanaf de paasvakantie t/m oktober: 
Maandag tot Vrijdag: 08.00 tot 16.30 uur.
Zaterdag/Zondag/Feestdagen: 12.00 tot 17.00 uur

November tot de paasvakantie: 
Maandag tot donderdag: 08.00 tot 16.30 uur
Vrijdag: 08.00 tot 14.30 uur

Toegangsprijs voor de tentoonstelling:
Volwassenen 2,-, kinderen 1,-, gezinnen 5,- Euro

bezoekerscentrum

Vanuit het Biologisch Station Zwillbrock kunt U een zes 
kilometer lange wandeltocht rond om het Zwillbrocker 
Venn maken. Ook is er en kortere wandeling naar twee, 
goed berijkbare uitkijkhutten. Vanaf dit punt is er en pri-
ma mogelijkheden om de kokmeeuwen en fl amingo´s te 
observeren.  Informaties en kaarten zijn in de bezoekers-
centrum verkrijgbaar.
Andere beschermde en dichtbij gelegen natuurgebieden 
kunnen wij U graag aanbevelen.

Flamingoroute

Het Biologisch Station Zwillbrock is een prima startplaats 
voor fi etstochten over het 450 km lange wegen- en paden-
netwerk van de Flamingoroute. Een fi ets- en wandelgids 
met vele informaties over natuur en cultuur van de grens-
regio tussen Borken en Enschede, met een gedetailleerde 
fi etskaart is in de bezoekerscentrum verkrijgbaar.

schaapsboerderij Moorhof

Om de uitgestrekte hoogveen- en heideterreinen goed 
te beheren  heeft het Biologisch Station Zwillbrock 
een schaapsboerderij “Moorhof” in Ahaus-Graes aan 
de rand van het natuurgebied „Amtsvenn/Hündfelder-
moor“. Elk jaar weer trekt de kudde naar Zwillbrock 
om voor enkele weken te grazen op de hier aanwezige 
heidevelden. 
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wandelpad Zwillbrocker Venn 


