
Nieuwe attractie Vlietland over een Paar nïaanden klanr

'Het ldirnpark is voor iedereen'
VERVOTG VAN VOORPACINA

LETDscHENDAM - IIet nieuwe
klimpark in recreatiegebied
Vlietland det binnenkort
klaar is, is zeker niet alleen
voor atletische avonturiers.
Het is geschikt voor iedereen'
zegÍ lelle te Loo van Vyater-
sportcentruÍq Vlietland, eige
naar van de attractie.

,,Wat dat betreft is het klimPark
laagdrempelig. Wij hebben vier
parkoersen, die verschillen in
moeilijkheidsgraad. Zeker het
eenvoudigste parkoers is goed te
doen voor iedereen, je hebt er
niet veel aanleg voor nodig. Nor-
maal gesprokenheb je eenkwar-
tier tot een half uur nodig om
een parkoers af te leggen. Je be-
taalt voor een bepaalde tijd, dus
kun je ervoor kiezen hetzelfde
parkoers nog een keer af te leg-
gen of een andere route te ne-
meÍI."

Het klimpark op Vlietland
heeft zijn gelijke niet in de wijde
regio, stelt Te Loo. ,,Er zijn wel
allerlei klimgelegenheden in Ne-
dedand, zoals in Alkmaar en
Amsterdam, maar niet hier in de
buurt. We hopen daarom dat het
een publiekstrekker wordt. Bo-
vendien, ons watersportcentmm
heeft nog meer te bieden dan al-
leen het klimpark. We hebben
een camping en we verhuren bij-
voorbeeld boten."

De bouwvergunning van de
g€meente Leidschendam-voor-

Een van de Nederlandse klimparken in beeld, een hindernisbaan.

werp nodig zijn.
Te Loo: ,,Dat levert alleen meer

rekenwerk op en dus een beetje
vertraging, maar verder geen
problemen. De bouwer is zeer er-
varen en heeft al verschillende
l#nparkoersen gebouwd door
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heel Nederland. Zoals het er nu
naar sitziet, kunnen we onge-
veer over een maand beginnen.
Het bouwen zelf duurt een
maand of twee, zodat we aan het
eind van de zomervakantie oPen
kr$rren."

burg is al een tijdje binnen, maar
het bouwen is nog niet begon-
nen. De constructeurs van het
ldimpark hebben geconstateerd
dat de bodem van het eiland
zechter is dan gewenst, waar-
dror aanpassingen in het ont-


