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Test: klimparken

AAN EEN STALEN 
DRAADJE…
Nederland telt steeds meer klimparken. Waar je slingert als 
Tarzan aan tokkelbanen, klautert over ladders en wiebelt 
op hangbruggen. Leuk en spannend, maar niet allemaal 
veilig, blijkt uit onderzoek van de ANWB.
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Een reis naar de bergen kost honderden 

euro’s, maar een klimervaring opdoen kán al 

vanaf een tientje of twee. In een van de vele 

klimparken in Nederland, waarvan wij er elf 

bezochten voor onze test. De meeste liggen in 

de bossen. Daar klim je van boom naar boom. 

We zagen ze ook in weilanden en zelfs op een 

schiereiland in een Zuid-Hollandse plas. De 

klimparken lijken op klettersteigen in de Alpen: 

bergpaden die je gezekerd aan ijzeren kabels 

bedwingt. In tegenstelling tot die Alpenroutes 

zijn klimparken heel laagdrempelig. Je kunt er 

terecht voor kinderpartijen, familiefeesten, 

personeelsuitjes en vrijgezellendagen. Van 

Tante Bep tot de kinderen: iedereen kan een 

middag alpinist spelen.  

Waarop gelet? 
In elk park keken we naar de fun-factor: de 

combinatie van het aantal klimroutes, 

moeilijkheidsgraad en hindernissen. Die laatste 

categorie bieden de parken genoeg. Tijdens 

het klauteren passeerden we obstakels als 

touwladders, hangbruggen, 

evenwichtsbalken, trappen, netten, lussen en 

klimwanden. En natuurlijk de spectaculaire 

tokkelbanen. Wel eens van een 15 meter hoog 

platform gesprongen, zwevend aan een 

staalkabel naar de volgende boom? Het 

leukste vonden wij Klimbos Gooi- & Eemland. 

Goed voor vijf klimroutes met 85 hindernissen 

en op 22,5 meter het hoogste punt van de 

bezochte parken. Ter vergelijking: dat is een 

gebouw van zes verdiepingen. Die extreme 

hoogte was een uitzondering. Gemiddeld lag 

het hoogste punt op ‘slechts’ 12,7 meter. 

We beoordeelden ook de veiligheid van de 

klimparken. Daarbij letten we op instructie, 

toezicht en het zekeringssysteem. Vooral dat 

laatste is van belang. Bij sommige parken zit 

je permanent gezekerd, met minimaal één 

karabiner (metalen bevestigingshaak) en/of 

katrol. Deze parken vinden wij veilig, omdat je 

altijd vast zit aan een staalkabel en dus niet 

naar beneden kunt vallen. Bij vijf van de 

Wanneer is 
het veilig? 
Hoe weet je of een klimpark veilig 

is? Achterhaal dan of je permanent 

vast zit tijdens het klimmen (met 

minimaal één karabiner en/of 

katrol) óf dat je jezelf los kunt 

koppelen van de staalkabel. In dat 

laatste geval kun je na een klimfout 

naar beneden vallen. Een systeem 

met permanente zekering betekent 

overigens niet dat een park risicovrij 

is. Ook als je goed gezekerd bent 

kun je vallen en je bezeren aan de 

balken, trappen of andere obstakels. 

Meer informatie over veiligheids-

systemen, reacties en uitgebreide 

beschrijvingen van de bezochte 

klimparken op kampioen.nl.

>

29



anwbtest 

Klimpark

Wat kost  
klimmen?

Zelfstandig  
klimmen vanaf

Speciaal  
kinderparcours

Aantal routes / 
obstakels voor 
volwassenen,  
hoogste punt

Permanent  
gezekerd

Moeilijkheidsgraad
 

Funfactor

Veiligheid*
 

Totaal

Klimbos 
Appelscha

volw. € 15,- 
kinderen € 15,-

14 jaar

nee

2/25 
14 m

nee

gemiddeld

-/  

--/-

--/-

Adfunture-
park 

Dokkum

volw. € 16,-  
kind 7 t/m 15 jaar 

€ 14,-

12 jaar

ja

3/50 
5,5 m

nee

licht tot gemiddeld

/+

-/

-/

Grolloo 
Outdoor

volw. € 17,- 
kind 5 t/m 8 € 7,50 

8 t/m 12 € 13,-  
13 t/m 17 € 15,- 

 

13 jaar

ja

6/76 
10 m

nee

licht tot zwaar

+/++

-/

-/

Avatarz 
Nature Park 

(Oldenzaal)

volw. € 21,-  
kind 6 t/m 9 € 10,50 

10 t/m 12 € 14,50  
13 t/m 17 € 17,50

 

10 jaar

ja

5/80 
11 m

ja

makkelijk tot zwaar

+/++

++

++

Klimbos 
Ermelo

1 uur € 11,-
2 uur € 15,-
3 uur € 19,- 

Kind 120-129 cm  
€ 2,50 korting

alle leeftijden

ja

4/67 
9 m

ja

licht tot zwaar

/+

+/++

+

Funforest 
Almere

volw. € 17,95 
kind 8 t/m 11 € 13,95   

12 t/m 17 € 15,95

12 jaar

nee

4/53 
18 m

ja

gemiddeld

/+

+/++

+

Klimbos Gooi 
Eemland 

(Lage Vuursche)

vanaf 16 jaar  
€ 19,95, tot 16 jaar  

€ 17,95, junior 
klimbos (vanaf 7 jaar) 

€ 13,95

12 jaar

ja

5/85 
22,5 m

ja

licht tot zwaar

++

+/++

+/++

Outdoorpark 
Hoornse 

Vaart

vanaf 140 cm  
€ 18,50  

 125 - 140 cm  
€ 12,50

140 cm

ja

4/35 
16 m

ja

licht tot zwaar

+

++

+/++

Het 
Klimeiland 
(Leidschendam) 

volw. € 19,50  
kind 8 t/m 12  

€ 15,50

140 cm

ja

4/50 
11 m

ja

licht tot zwaar

+

++

+/++

Klimrijk 
Brabant 
(Veldhoven)  

volw. € 18,75 
kind (vanaf 130 cm 
tot 17 jaar) € 14,75

130 cm

nee

4/44 
8 m

ja

licht tot gemiddeld

+

+/++

+/++

Funforest 
Venlo 
(Tegelen)

volw. € 19,95 
kind 8 t/m 11 

€ 15,95
12 t/m 17 

€ 17,95

12 jaar

ja

7/102 
15 m

ja

licht tot zwaar

+/++

+

+/++

bezochte parken konden we beide karabiners 

loskoppelen. Niet ondenkbaar voor nerveuze 

beginners, die natuurlijk sneller fouten maken 

dan ervaren klimmers. Dan kom je geheel los 

te staan van de veilige kabel en loop je de 

kans om te vallen. Als dat daadwerkelijk 

gebeurt, kan dat fatale gevolgen hebben. Het 

hoogste punt in Grolloo Outdoor, een park 

zonder permanente zekering, is bijvoorbeeld 

10 meter boven de grond. Bovendien stonden 

er in verschillende klimparken obstakels in de 

‘valzone’. Denk aan boomstronken, hekjes, 

* Veiligheid is de doorslaggevende factor van de beoordeling. Een klimpark met een onvoldoende voor veiligheid kan dus geen voldoende scoren, ook al is de fun-factor goed.

BESTGETEST

Klimmen met 
kinderen
In de bezochte klimparken zijn jonge kinderen 

ook welkom. Voor hen zijn er vaak speciale 

kinderroutes. Die zitten een stukje dichter bij de grond en  

de obstakels zijn wat makkelijker. Oudere kinderen mogen  

de ‘volwassen’ routes afleggen, maar daarvoor is dan wel  

een minimumlengte (variërend van 1.20 tot 1.40 meter) of 

-leeftijd vereist. Informeer vooraf om teleurstellingen te 

voorkomen. Ook moeten kinderen in de meeste parken  

klimmen onder begeleiding. 

paaltjes en vuilnisbakken. Let wel, de kans op 

zwaar letsel, of erger, is veel groter wanneer je 

ergens óp valt. 

Conclusie 
Tijdens ons onderzoek beoordeelden wij vijf 

parken als onveilig. Daar bestaat het risico 

op een fatale val, omdat je jezelf per ongeluk 

kunt loskoppelen van de kabel. Twee van die 

parken (Klimbos Gooi- en Eemland en 

Ermelo) hebben hun zekeringssysteem 

inmiddels aangepast. Daarom krijgen deze 

parken nu ook een goede beoordeling voor 

veiligheid. De andere drie klimparken zonder 

permanente zekering (Klimbos Appelscha, 

Adfunturepark Dokkum & Grolloo Outdoor) 

scoren een onvoldoende. Want wij vinden 

dat veiligheid zwaarder weegt dan de fun. 

Testwinnaar is Avatarz Oldenzaal, waar je 

gevarieerd, fun én veilig kunt klauteren. 

-- slecht  - matig   redelijk  + goed  ++ zeer goed  
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