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Wat is een duurzaam klim‐ of outdoorpark?
Een duurzaam en verantwoord klim‐ en outdoorpark komt tegemoet aan het
heersende gevoel dat we terug moeten keren naar de natuur. Onze
vrijetijdsbesteding wordt steeds meer beïnvloed door televisie, computer en ‘beton
en asfalt’. Actieve natuurbeleving geeft hierin een goed tegenwicht. Natuurbeleving
stimuleert en draagt bij aan de fysieke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen,
jeugd en jongeren. En natuurbeleving is waardevol bij het bevorderen van een
zorgvuldige omgang met de natuurlijke omgeving. Zeker binnen de huidige
maatschappelijke context biedt dit volop kansen en mogelijkheden.

ExpoGlider®

Bij de ontwikkeling van een duurzaam outdoor‐ of adventurepark speelt innovatie en
maximale veiligheid een belangrijke rol gespeeld. Vanaf grondniveau worden de
deelnemers met hun leeflijn vastgemaakt aan een gepatenteerd continue
beveiligingssysteem (Expoglider®). Tot aan het einde van het parcours hoeft deze
leeflijn nergens losgekoppeld te worden. De deelnemers zijn altijd beveiligd en
kunnen onbezorgd op persoonlijke ontdekkingtocht gaan. Het Expoglider®‐systeem
maakt een zeer veilige exploitatie mogelijk met een minimum aan instructeurs.
Een adventurepark wordt gebouwd met natuurlijke materialen en met respect voor
de ecologische omgeving. De palen zijn van onbehandelde Noorse Douglas met FSC‐
label. Door de kleine groeiringen heeft dit hout een hoge natuurlijke weerstand tegen
weersinvloeden. Hierdoor is milieubelastend impregneren niet noodzakelijk. Voor
elke gekapte boom worden 2 nieuwe bomen aangeplant. De palen worden boven
grondniveau geplaatst in gesloten, ronde voeten. Dit voorkomt houtrot en komt de
duurzaamheid ten goede. Het gebruik van palen biedt uitstekende mogelijkheden om
een klimpark te realiseren op percelen welke niet direct gelegen zijn in een bosrijke
omgeving.
Binnen de huidige trends en ontwikkelingen op het gebied van natuurrecreatie en
vrije tijd staan duurzame klim‐ en adventureparken volop in de belangstelling.

Voor meer informatie omtrent duurzame klim-en outdoorparken kunt u contact opnemen met: Action Equipment & Services
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