Sensorische kaart: Zoo van Antwerpen
Drukke en rustige zones
Onderstaande kaart toont u de opvallend drukke en rustige zones. Dit duidt op gebieden waar meer
mensen zijn. Rood symboliseert een drukke zone, terwijl blauw rustige zones lokaliseert.

Auditieve prikkels
De zones die op onderstaande kaart in het oranje worden aangeduid zijn zones waar veel lawaai is.
Onder het restaurant Savanne is een grot waar veel kinderen spelen. Hierdoor is er sprake van veel
echogeluiden. Daarnaast is er vlak naast dit restaurant een speeltuin waar eveneens veel lawaai kan
worden veroorzaakt. In het aquariumgebouw kan sprake zijn van veel echo. Tot slot kunnen de
papegaaien in het vogelgebouw ook schelle geluiden produceren. De rustige zones die hierboven
worden aangeduid zijn zones waar het minste geluid is in de dierentuin.

Visuele prikkels
Onderstaande kaart geeft aan welke zones gebruik maken van verduistering. Dit gaat om donkere
kamers vanwege nachtdieren in het nocturama en het laatste deel van het vogelgebouw. Ook in het
aquarium wordt gebruik gemaakt van een donkerblauw licht. Tot slot is er tussen de mensapenvallei
en de buffelsavane een donkere grot waar kinderen kunnen in spelen. Deze grot bevindt zich onder
het restaurant savanne. Dit zijn de zones die in het paars worden aangegeven.

Sterke geuren
Geuren horen nu eenmaal bij de dierentuin. Toch kunt u in bepaalde gebieden een sterke geur
ervaren dan in andere gebieden. De volgende kaart duidt aan waar u sterke geuren kunt ervaren. Dit
is het geval in de Egyptische tempel, alsook in Hippotopia. Dit zijn de zones die in het bruin worden
aangegeven.

Tactiele prikkels
De kleine gele zones op onderstaande kaart wijzen op een doorgang gemaakt van plastieken flappen,
zoals in de koelafdeling van een winkel.

Klimaat
Tot slot zijn er ook twee zones waar er een vochtig en warm klimaat gecreëerd wordt voor de dieren
die er leven. Dit is het geval in de vlindertuin en het reptielengebouw.

