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Klimparken en klimbossen zijn al langere tijd een groeimarkt in Nederland. Deze worden steeds uitgebreider van
opzet. Met het Active Fun Park wordt een volgende stap gezet in de ontwikkeling van actieve klim- en klauter en
speeluitdagingen in een groene omgeving.
Het Active Fun Park, zoals dat door Active Constructions wordt geïntroduceerd op de Nederlandse markt, is
een speelpark dat bestaat uit verschillende spelonderdelen. Deze worden tussen de bomen op hoogte
gemonteerd zijn of bevinden zich op de grond tussen de bomen in het bos. In deze onderdelen kan men
klimmen, schommelen, glijden, kruipen, balanceren, vallen, springen, ontdekken, samenwerken, ballen, rollen,
en zo maar voort. De basisgedachte van een Active Fun Park is dat ieder verschillend mens zijn spelelement
kan vinden en/of kan toevoegen. Het spel is imaginair, kan zelf bedacht worden en kan dus ook steeds
veranderen. Daarom is een Active Fun Park altijd een uitdaging. [gallery link='file' columns="2"
ids="38206,38203"] Elk park is uniek, met een eigen uitstraling en inrichting. Dat komt o.a. doordat het park
goed moet worden ingepast in de natuurlijke omgeving. Maar ook de wens van ondernemer en doelgroep
speelt een belangrijke rol, waarin gelet wordt op de totale uitstraling en de (bestaande) exploitatie. Toch
hebben alle Active Fun Parken ook een sterke overeenkomst met elkaar. De natuurlijke uitstraling is een
daarbij van primair belang. Veel mensen zijn vaak allang vergeten dat onze roots in de natuur liggen, daar is
alles uiteindelijk ooit begonnen. Toch is bij ieder mens dat oergevoel wel aanwezig; en daar wordt op
ingespeeld. Ook wordt er gewerkt met een aantal succesvolle basiselementen. Verder is de focus op veiligheid
een punt van bijzondere aandacht. Dat komt o.a. tot uiting in de kwaliteit van het materiaal, de installatie van
het materiaal en een goede begeleiding. Doelgroep Iedereen kan komen spelen in een Active Fun Park. Door
de vele verschillende uitdagende en minder uitdagende activiteiten, maar ook de diverse rustplekken, maken
het park toegankelijk voor alle leeftijden. Ouders en grootouders vinden het natuurlijk geweldig om hun
(klein)kinderen te zien spelen in het bos op lage of grote hoogte, maar zodanig veilig dat ze zelf ondertussen
ontspannen kunnen genieten van de aanwezige horeca. Ook zal het heel vaak voorkomen dat ouders en
grootouders de uitdaging samen met hun (klein)kinderen aangaan en de verschillende elementen uitproberen.
Personeelsinzet Een Active Fun Park is een combinatie van speeltoestellen op hoogte en op de grond. Dat wil
zeggen dat mensen niet gezekerd hoeven te zijn aan een lifeline of een gordel of harnas hoeven te dragen
tijdens het betreden van de verschillende spelelementen. Dat zorgt ervoor dat u met relatief weinig personeel
de dagelijkse operatie van het Active Fun Park kunt handelen. Het toezicht moet erop gebaseerd zijn dat u met
voldoende mensen in de buurt bent om uw klanten te horen en in elk geval te weten waar uw klanten zich
bevinden. U hoeft dus niet iedere klant of klantengroep persoonlijk te begeleiden. In de praktijk betekent dat u
op drukke dagen 500 tot 800 personen met ca. 6-8 personen uw Active Fun Park kunt exploiteren. Andere
opties:
Een Active Funpark is ook uitstekend te ontwikkelen in leeg staand onroerend goed als indoorpark. Door een
verhalenlijn uit de bekende historie toe te voegen zal de aantrekkingskracht van het Active Fun Park nog groter
zijn. Denk bijvoorbeeld aan de film Gladiator of Avatar.
De eerste 3 Active Fun Parken zullen voorjaar 2016 worden opgeleverd; 1 indoor en 2 outdoor. Meer
informatie: Active Constructions
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