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In het centrum van Oostenrijk ligt de stad Salz
burg, hoofdstad van de gelijknamige provincie 
en geboortestad van de bekende componist Mo- 
zart. Deze stad met 155.000 inwoners is een 
echte toeristenstad en beschikt daarom ook 
over goede toegangswegen.
Vlakbij de enige rivier welke door Salzburg 
stroomt, de Salzach, staat het "levende”  mu
seum "Haus der Natur” . Wanneer men met de 
auto komt kan men deze het beste in een van 
drie in de directe omgeving aanwezige, onder
grondse garages plaatsen.
De toegang tot dit grote museum is niet gratis. 
Het "Haus" bestaat uit een kelder en vier verdie
pingen met in totaal 80 vertrekken. In de kelder 
bevindt zich het deel wat mij bijzonder aan
spreekt, nl. aquaria en koraalshow. De zoet- en 
zoutwater aquaria -bij elkaar ongeveer 10.000 
liter- zijn prachtig ingericht en bevatten o.a. de 
volgende dieren: koraalvissen, murenen, zee- 
kreeften en zeer veel verschillende soorten vis
sen uit de Middellandse Zee. Ook enkele honds- 
en kathaaien en zeeschildpadden zwommen er 
rond. De koraalshow is werkelijk heel interes
sant. Door middel van schaalmodellen wordt de 
bezoeker duidelijk gemaakt hoe de opbouw van 
een koraalrif plaatsvindt. De verschillende soor
ten en vormen van koraalpoliepen komen ook 
aan de orde. In een levensgrote ingebouwde vi
trine kan men de koraalskeletten bekijken welke 
in een nagebootst rif zijn gebouwd. Jammer is 
dat alle soorten koralen welke in de natuur niet 
bij elkaar te vinden zijn, hier bij elkaar staan. 
Desondanks krijgt de bezoeker toch een indruk

van een koraalrif en de verscheidenheid aan 
soorten. Ook kan men in de kelder levensgrote 
sauriërs bekijken, zowel landdieren als vogels 
(modellen en fossielen). Heel indrukwekkend is 
een aan het plafond hangende reuzenpijlinktvis. 
Op de overige verdiepingen kan men de meest 
uiteenlopende opgezette dieren zien, afkomstig 
uit alle werelddelen. Maar ook: mineralen, geolo
gie, ruimtevaart, dierskeletten, reptielen en na
tuurlijk de mens en alles wat daarmee samen
hangt zoals bijvoorbeeld zure regen en de gevol
gen daarvan. Dit laatste is zoals bekend zeer ac
tueel en mag u zeker niet missen tijdens een be
zoek aan dit museum. U moet er wel aan den

ken, dat dit geen oneindig doorlopende ten
toonstelling is. Is men na het opdoen van véle 
nieuwe indrukken wat moe dan kan men op het 
terras van het cafe-restaurant op de derde etage 
wat uitrusten onder het genot van een kopje kof
fie en een appelstrudel.
Jammer is alleen dat het aantal tentoongestelde 
schelpen wat mager is, maar toch is dit museum 
zeer zeker de moeite waard.
Wil men meer gedetailleerde informatie hebben 
over bepaalde tentoongestelde zaken dan kan 
men bij de kassa boekjes verkrijgen, uiteraard 
tegen betaling.
Mocht u toevallig in de buurt van Salzburg ko
men dan moet u zeker even dit museum bezoe
ken. Met andere bezienswaardigheden in de 
stad is dit goed te combineren.
Openingstijden: dagelijks (ook op zon- en feest
dagen) van 09.00-17.00 uur.
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