
REACTIE KLIMRIJK, VELDHOVEN 
 
- Wat is uw reactie op de bevindingen?  

1. De spanbanden zijn op de juiste wijze aangebracht. Het 
klimparcours in Klimrijk is in 2010 opgeleverd en inaugureel 
gekeurd door TÜV sud, ook heeft er een complete jaarlijkse 
herkeuring plaats gevonden door een ERCA Type A inspecteur en 
een arborist waarbij het park steeds is goedgekeurd en dus veilig 
bevonden voor gebruik. Ook afgelopen winter heeft die inspectie 
met bijbehorende goedkeuring plaats gevonden. Zie in de bijlage de 
inspectierapporten. 

2. Het klimparcours in Klimrijk is gebouwd volgens de EN 15567-1 uit 
2008. De gebruikte houtsoort is  onbehandeld douglas, heel bewust 
is toen hiervoor gekozen om milieuvriendelijk te kunnen bouwen. 
Douglas is een in Nederland verantwoord gekapte houtsoort die net 
als vele andere houtsoorten op den duur gewoon wegrot. Daarom 
is uiteindelijk onderhoud nodig in de vorm van vervanging (later 
meer hierover). U zult wellicht weten dat de veiligheid van een 
klimpark wordt bepaald door het lifeline systeem en de beperking 
van de mogelijke valfactor die kan optreden op moment van een val 
van een hindernis of platform in de lifeline. Goed om te weten dat 
wij in Klimrijk een continue zekering hanteren, gasten zijn 
gedurende het parcours continue gezekerd. Alle andere onderdelen 
in een klimpark zijn ook gebouwd volgens de norm EN 15567 uit 
2008. Het klopt dat enkele platforms aan vervanging toe zijn, maar 
deze leveren geen directe bedreiging op in de vorm van beknelling 
of verwonding o.i.d.  

- Bent u van plan een en ander aan te gaan passen?  
Jazeker! Dit najaar bouwen we een volledig nieuw klimparcours in 
Klimrijk. Daarvoor is de opdracht al een klein jaar geleden getekend. 

1. Onze missie is om onze gasten een leuke en spectaculaire dag te 
bezorgen in een veilige omgeving die voldoet aan de hoogste 
veiligheidsnormen die er zijn. Veiligheid is ons bestaansrecht en 
daar wordt niet op bezuinigd, dat is ook nooit gedaan, wij hebben 
alle inspecties die volgens de EN 15567 worden aanbevolen 
uitgevoerd en gelogd in ons systeem. Alle kritische zaken zijn na 
een inspectie steeds direct aangepakt, of door de bouwer van ons 
klimparcours, of door onszelf.  

2. Afgelopen winter hebben we in overleg met de keurende instantie 
en de arborist geconstateerd dat na 6,5 jaar exploitatie ondanks het 
regelmatige onderhoud bij veel bomen de spanbanden 
toch behoorlijk zijn ingegroeid. Het is een leerproces waarin wij 
samen met onze bouwer ook constateren dat het loszetten van de 
spanbanden toch lastiger en tijdrovender blijkt dan initieel 
aangenomen en dat daarbij sommige bomen in ons bos veel 
explosiever groeien dan anderen. Een leerproces, onze bouwer heeft 
inmiddels een nieuw, flexibeler systeem ontwikkeld, daarnaast 



hebben ze ook een nieuw meegroeiend platform ontwikkeld, deze 
zullen in het nieuwe klimpark worden toegepast. 

3. Juist om voorop te blijven lopen hebben we afgelopen winter onze 
bouwer opdracht gegeven een volledig nieuw klimparcours te 
bouwen met de allernieuwste ontwikkelingen op gebied van 
veiligheid. Het huidige klimbos wordt half november volledig 
afgebroken, de bomen worden herkeurd door de arborist en 
momenteel werkt onze bouwer aan een nieuw ontwerp en aan de 
voorbereiding van het nieuwe klimbos gebouwd volgens de 
vernieuwde norm EN 15567 van 2015. De belangrijkste 
toevoegingen hierbij zijn de verstelbare (meegroeiende) platforms 
om de bomen en het volledig vernieuwde en reeds geteste 
verstelbare montage systeem voor hindernissen en de lifeline. 
Daarnaast wordt er gebruik gemaakt van houtsoorten als 
verantwoord Cloeziana en Robinia om zeker te zijn van een 
verbeterde levensduur met veel minder rot dan bij douglas kan 
optreden. Door deze vernieuwing zijn ook de huidige spanbanden 
niet meer nodig en zal ingroeien in bomen niet meer voorkomen. 
Het nieuwe klimbos zal op 1 maart 2018 in gebruik worden 
genomen nadat het eerst een inauguratie inspectie met certificering 
zal ondergaan door een ERCA type A geaccrediteerde inspecteur.  

4. Tot slot de note van de arborist dat de ingroeiing in de bomen zich 
snel zal herstellen en dan ook geen enkele nadelige gevolgen zal 
hebben voor het verder leven en de gezondheid van de bomen. 

 
Ik hoop uw vragen hiermee voldoende te hebben beantwoord. Nogmaals 
wil ik u graag benadrukken dat veiligheid het bestaansrecht is van Klimrijk 
Brabant en dus altijd op één staat. Mocht u ons volledig nieuwe 
klimparcours volgend jaar (vanaf 1 maart) willen komen bewonderen, dan 
bent u van harte welkom! 

 


