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Plan 
Adventure Park 

Geestmerambacht

• Klimtoren met hoogte parkoers
• Hindernis parkoers
• Waterpark
• Horeca gelegenheid



Lokatie:

• Geestemerambacht
– Toren op de heuvel in de noord-west hoek
– Tokkelbaan vanaf de toren naar het noord-oosten
– Waterpark aan de zuid-zijde van de heuvel
– Horeca gelegenheid gedeeltelijk geïntegreerd in de 

heuvel



Missie:

• Het bieden van activiteiten voor jong en oud gericht op 
een actieve en gezonde levensstijl door een stabiel en 
gezond bedrijf



Visie
• Binnen het Geestmerambacht activiteiten te verzorgen 

waarbij bezoekers in alle leeftijden aan deel kunnen 
nemen. 

• Het combineren van publiek en private toegankelijkheid 
bij de verschillende onderdelen, zonder dat de veiligheid 
voor gebruikers in het geding is.



Doelstelling:
• Zowel private als publiek toegankelijk 
• Veiligheid heeft de hoogste prioriteit
• Toegankelijkheid voor alle leeftijdsgroepen
• Toegevoegde waarde voor het Geestmerambacht
• Gebruik van duurzame producten (waar mogelijk)
• Maatschappelijke betrokkenheid



Algemeen 
Adventure park:

• Veiligheid heeft de hoogste prioriteit
• Gebruik van duurzame producten
• Gebouwd volgens huidige normering:

– NEN-EN 15567-1 ( ropes courses )
– NEN-EN 15567-2( ropes courses )
– NEN-EN 12572 ( klimstructuur )
– NEN-EN 11176 ( veiligheid van attractie en speeltoestellen )
– NEN-EN 795 ( verankeringvoorzieningen tbv 

valbeveiliging )
– ERCA ( branche standaards )



Klimtoren met hoogte parkoers
• Klimtoren zowel publiek (gedeeltelijk) als private 

toegankelijk
• 2 Tokkelbanen van 245 meter (langste van Nederland)
• “Vrije val” vanaf hoogste niveau van de klimtoren
• Klimwand met 8 verschillende klimroutes
• Hoogte parkoers met “vol continu” beveiliging op 

verschillende hoogtes



Hindernis parkoers
• Hindernis parkoers zowel publiek als private toegankelijk

– Voor hardlopers
– Voor mountainbikers
– Voor groepen ( geüniformeerde beroepen )
– Voor recreanten

• Gebruik van duurzame producten



Waterpark
• Waterpark zowel publiek als private toegankelijk
• Water hindernis baan 
• Kano mogelijkheden 
• Thematische objecten
• Duik mogelijkheden ( studie )
• Educatieve doeleinde



Horeca
• Architectuur in pasbaar in de omgeving
• Zorg voor kwaliteit
• Toegankelijk voor 4-voeters 
• Service gericht
• Uitzicht over het meer, de klimtoren en het waterpark
• Centrum voor Adventure park



Maatschappelijke betrokkenheid

• Gebruik van duurzame producten
• Publiek toegankelijke uitkijktoren
• Opleidingscentrum “buitensport”
• Bieden van stageplekken
• Werken met ondernemers uit de regio
• Creëren van werkgelegenheid
• Toegevoegde waarde Geestmerambacht



Planning
• Goedkeuring presentatie november 2010
• Uitwerken ontwerp februari 2011
• Bouwvergunning juni 2011
• Voorbereiding pre-fab bouw september 2011
• Grondwerk december 2011
• Bouw Adventure park februari 2012
• Oplevering Adventure park april 2012
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