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KLIMPARK is
geen kinderspel

door Jos van den Camp

„H
Naast Snowworld op de
Wilhelminaberg in Landgraaf
wordt morgen het outdoorpark
geopend. Verslaggever Jos van den

Camp liet zich gisteren vol goede

moed zekeren aan een lifeline, maar

keerde, geplaagd door hoogtevrees,

weer rap en met knikkende knieën

terug op aarde.

Dit klimpark is geen kinderspel!

„H et hele park is ei-
genlijk één speel-
tuinschommel”,
zegt Joeri Schou-
ten, mijn klimin-
structeur. Mijn bud-

dy ook. „De veiligheidsinstanties die
het klimpark nog begin deze week
vóór de opening moeten keuren, kij-
ken vooral of alle schroeven goed vast-
zitten en de veiligheidsnetten goed be-
vestigd zijn.”
Een speeltuinschommel. Dat klinkt ge-
ruststellend en bemoedigend voor een
park waar ik deze maandagochtend
niet eens zo zeer figuurlijk, maar wel
letterlijk als een berg tegenop zie.
Op de oude mijnsteenberg van de
Schaesbergse steenkolenmijn Wilhel-
mina ligt al sinds 2001 een van ’s we-
relds grootste skihallen, waarin op en-
kele afdalingen (de langste is 390 me-
ter lang) geskied kan worden op echte
sneeuw. Even verderop ligt de 555 tre-
den tellende betonnen trap naar het
220 meter boven NAP gelegen plateau,
waarvandaan je niet alleen de Lim-
burgse Mijnstreek, maar ook het
Aachener Steinkohlenrevier en het
Kempische steenkoolbekken kunt
zien. Bij goed weer kun je hier boven
op de top van Nederlands hoogste
kunstmatige berg zestig kilometer ver
in de rondte kijken.
Vandaag blijven we wat lager. Inge-
klemd tussen de skihal en de reuzen-
trap ligt Snowworlds nieuwste out-
doorattractie. Want per slot van reke-
ning zien ze in Landgraaf de euro’s in
de lente- en zomermaanden - als er
nauwelijks wordt geskied - ook graag
rollen. Je kunt je hier vanaf donder-
dag, als het park opengaat voor pu-
bliek, naar de top van de berg laten
trekken in de alpine coaster. Gezeten in

een van de coaster carts kun je vervol-
gens naar beneden suizen. Wie niet
aan de rem trekt, gaat maximaal 38 ki-
lometer per uur. En bij vochtig weer
zelfs net wat harder dan 40, hebben
de instructeurs al ondervonden.
Hoger op de berg is een adventure
trail, voorzien van twintig uitdagende
en gevarieerde hindernissen. En hier
en daar staan platforms, waartussen je
met ziplines de afstand tussen de to-
rens van deze tokkelbaan kunt over-
bruggen.
Maar vandaag blijven we aan de voet
van de berg. In het klimpark dat hier
de afgelopen maanden in een rap tem-
po is opgetrokken uit 34 Noorse boom-
stammen, stevig verankerd in de van
nature niet al te stabiele ondergrond.
Wel heeft de bouw in de beginperiode
enkele weken stilgelegen, omdat een
omwonende die geluidsoverlast vrees-

de naar de rechter was gestapt - maar
daar uiteindelijk geen gelijk kreeg.
Beneden aan de zwarte kolenberg stap-
pen we op het houten startplatform in
de veiligheidsriemen, waaraan we ons
zo dadelijk zekeren. Over het gehele
klimparcours hangt de staalkabel waar-
aan het andere einde van het touw, de
expoglider, de lifeline, wordt bevestigd.
„Een honderd procent overlevingsga-
rantie”, stelt Joeri gerust. Rationeel ge-
zien moet het nu met zo’n engelbe-
waarder een fluitje van een cent zijn
om zo meteen op tien meter boven de
hellende berggrond te balanceren op
wiebelende touwen, hangende brug-
gen en deinende planken. „Als je valt,
dan val je hooguit één meter naar bene-
den. En door wat te sjravelen kun je
dan altijd weer terugkomen op het par-
cours.”
„Nee hoor! Mij niet gezien”, had Snow-

world-eigenaar Koos Hendriks nog
hoofdschuddend laten weten, terwijl
hij naar mij opkeek naar het startpla-
teau van zijn eigen nieuwste attractie.
„Ik ga niet mee. Nee, ook niet voor de
foto. Dit klimpark is iets voor jonge gas-
ten.”
De wiebelende, lange toegangsbrug is
nog niet klaar en dus moeten we via
een vijftig sporten tellende bouwlad-

der naar het hoogste punt op platform 1.
Hier, op zo’n tien meter boven de hellen-
de grond van de Wilhelminaberg, gaat
het nog. „Hier heb je al een prachtig uit-
zicht”, zegt woordvoerder Jeroen Heutz
van Snowworld, die ook mee klimt. Ik
zeg wel ‘ja’, maar zie er niets van. Ik fo-
cus me vooral op de met touwen aan el-
kaar geknoopte houten latjes, waar ik zo
dadelijk overheen moet. De hoogtevrees

die ik de laatste jaren overwonnen dacht
te hebben, is in een flits weer terug. Met
bonkend hart, klamme handen en waar-
schijnlijk een hulpeloze blik in mijn ban-
ge ogen, neem ik nog één hindernis. Ik
heb nu 4 van de 36 ‘uitdagingen’ gehad
en besef dat als ik nog verder ga een hart-
aanval riskeer. „Ik stop. Ik wil terug.”
En dan is daar het vakmanschap van Joe-
ri, skileraar, amateur-alpinist en nu dan
dus instructeur in het klimpark. Hij
komt terug, stelt voor om steeds een pas
voor me te lopen op weg terug naar bene-
den. Me vastklampen aan zijn rugzak, ter-
wijl ik over de sporten van een houten
brug stap, doet wonderen.
Dat wordt nog spannend, de komende
maanden, daar in dat nieuwe, outdoor-
park van 2,7 miljoen euro. Dit is geen kin-
derspel!
Er zullen straks toch wel meer mensen
aan een klimpartij gaan beginnen, die

denken die 36 varkentjes op die Wilhelmi-
naberg wel eens even te zullen wassen, ter-
wijl ze even later verkrampt door hoogte-
vrees opeens geen kant meer op durven?
„Dat wordt inderdaad nog even een kwes-
tie van uittesten”, zegt Joeri. „Zeker als we
hier opeens 120 leerlingen op een school-
uitje op bezoek hebben.” In het klimpark
zullen in ieder geval op zo veel mogelijk
strategische plekken tot kliminstructeur
omgeschoolde skileraren worden gepos-
teerd, om mensen met daad, maar liefst
met zo veel mogelijk raad bij te staan, zegt
hij. „Teruggaan kan natuurlijk altijd. Maar
het liefst wil ik zo weinig mogelijk mensen
aan hun lifeline laten zakken naar de bo-
dem.” Met een helikopter laten oppikken,
wellicht? „Hé! Stel dat eens voor aan Koos
Hendriks. Dat is misschien een leuke nieu-
we attractie!”

Meer foto’s op www.limburger.nl

Vanaf donderdag kan er geklommen worden
Het klimpark bij Snowworld is vanaf
donderdag geopend.
Voor kinderen vanaf acht jaar en mits
groter dan 1,40 meter.
Veiligheidsgordel en helm zijn verplicht.
De entreeprijs van het klimpark bedraagt

19,95 euro voor volwassenen en
16,95 euro voor kinderen.
Het klimpark is van mei tot november
dagelijks geopend van 10 tot 21 uur.

Meer info: www.snowworld.nl

LIMPARK isKLIMP

Met instructeur
Joeri Schouten
op - kortstondig -
avontuur in het
klimpark.
Foto linksonder:
Snowworld-eigenaar
Koos Hendriks blijft
liever op de grond.
 foto’s Roger Dohmen
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