Schetsen voor Nature Wonder World vrijgegeven
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Het was al weer een tijdje stil rond Nature Wonder World (NWW) in Brunssum; een nieuw attractiepark
gebaseerd op wereldwonderen. In een interview met dagblad De Limburger geeft initiatiefnemer Jean Gelissen
een update van de plannen en toont de eerste schetsen. Het themapark rekent op 2.350.000 bezoekers op
jaarbasis en beslaat een oppervlakte dat ruim groter is als De Efteling.
In eerste instantie beslaan de plannen een gebied van 85 ha; terwijl het totale beschikbare gebied 125 ha groot
is (red.: Efteling = 72 ha) In 2018 wordt definitief de knoop doorgehakt of de plannen door gaan. Bij een
positieve beslissing wordt gemikt op een opening in 2022. Enkele schetsen van de plannen: [gallery link="file"
columns="2" size="medium" ids="46033,46034,46035,46036,46037,46038,46039,46040"] Aanpassing van de
plannen In het interview met De Limburger geeft Gelissen aan dat er enkele wijzigingen zijn doorgevoerd in de
plannen.
Er wordt voorlopig gestart met drie wereldwonderen als themazone: De Grand Canyon, de vulkaan
Paricutin en de Victoria Watervallen. Elke themazone wordt opgebouwd rondom een tiental attracties,
zoals achtbanen en treintjes. Plannen voor nog vier wereldwonderen-zones worden voorlopig even
geparkeerd als toekomstige uitbreidingsoptie.
Aan de plannen is nu ook een casino toegevoegd dat in samenwerking met kansspelbedrijf Janshen
Hanraths wordt ontwikkeld. Deze toevoeging is vooral bedoeld om de economische haalbaarheid te
vergroten.
Er staan ook twee hotels op de tekeningen. Die zijn samen goed voor 330 kamers en 230.000
overnachtingen.
Het plan voor een Limburg-plaza is in de laatste conceptplannen juist weer geschrapt.
Financieel plaatje
De totale kosten van het ingedikte plan van NWW worden geschat op 727 miljoen, waarvan een half miljard
nodig is voor het themapark en ruim 200 miljoen voor investeringen in een overdekt waterpark, een
ontspanningszone, een evenementenplein, twee hotels en het casino. Meer informatie: www.ad-d-ventures.nl
www.limburger.nl
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