Active Constructions is sterk in het bouwen van klimparken, speelparken en klimbossen. Kleine en grote
speeltoestellen worden geheel in eigen beheer ontworpen en gebouwd, passend in de natuurlĳke omgeving.
Veiligheid is daarbĳ een belangrĳke factor, zodat jong en oud op een prachtige plek onbezorgd van een
onvergetelĳke actieve ervaring kan genieten.
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“De oudste manier van buitenspelen
is het creatief overleven in de vrĳe natuur”

B

UNNIK – Uit toeval worden de mooiste dingen geboren. Zo'n bĳzonder verhaal waarop dit van toepassing is,
is dat van het Bunnikse bedrĳf Active Constructions. Zeven jaar geleden kreeg hovenier Kees-Jan Verwaal
uit Werkhoven een bĳzondere opdracht. Tot uitvoering kwam het niet, maar het betekende wel de geboorte
van een bĳzondere, creatieve en uitdagende onderneming, inmiddels internationaal actief. De hoogste tĳd dat we ook
lokaal eens kennis maken met Active Constructions!
Klimbos
“Zeven jaar geleden kwam een klant met
het verzoek of wĳ zĳn tuin met bos van drie
hectare groot konden omtoveren tot een
klimbos”, begint Kees-Jan zĳn verhaal. “Dat
hadden we uiteraard nog nooit gedaan. Om
niet meteen 'ja' te roepen zonder eigenlĳk
te weten waartegen, zĳn we eerst op
onderzoek uitgegaan. Zo kwamen we in
een klimbos in Luxemburg terecht. Wat we
daar zagen was ontzettend gaaf, het begon
direct te kriebelen! Het liet me gewoon niet
meer los!”

Adrenalinepark
Vĳf jaar later, en ruim vĳftig projecten
verder, staat er in Bunnik een bedrĳf dat
zich mag rekenen tot de belangrĳkste
spelers op de Europese en internationale
markt: in België, Duitsland, Frankrĳk,
Spanje, Griekenland, Turkĳe, Tunesië,
Cyprus, Ierland en zelfs in Amerika kennen
ze Active Constructions. Kees-Jan: “Momenteel zĳn we een gigantisch project in
Londen aan het voorbereiden. We bouwen
daar in 2016 het grootste 'adrenalinepark'
van Europa. Dat we dat met elkaar binnen

Klimbos Abel in Rhoon, een van de projecten van Active Constructions.

Groene gedachte
Kees-Jan: “Die opdracht ging uiteindelĳk
niet door, maar het creatieve denken was
ﬂink op gang gebracht. Wat zou er gebeuren als je de kennis van het bouwen van
een klim- en hoogteparcours in een bos
combineert met de kennis van groen en
natuur vanuit het hoveniersbedrĳf? Een
paar jaar later werd dat werkelĳkheid. In
2010 hebben we zo'n project in België
mogen doen, en het pakte direct fantastisch
uit. Ook ongelooﬂĳk gaaf, zoals in
Luxemburg, maar toch anders. Door het
toevoegen van de 'groene gedachte' aan
het concept werd het vooral veel mooier,
natuurlĳker en helemaal passend in de
omgeving.”

vĳf jaar hebben bereikt vind ikzelf wel heel
bĳzonder! Ik ben er dan ook trots op dat we
met de geweldige inzet van mĳn complete
team in zo'n korte tĳd een substantieel
marktaandeel hebben weten te veroveren.
Er zĳn in Europa maar ongeveer tien
bedrĳven die iets vergelĳkbaars doen.”
Klimmen
Maar waarom is dit concept nu zo succesvol? Kees-Jan: “De oudste manier van
buitenspelen is het creatief overleven in de
vrĳe natuur. Mensen zĳn verbonden met de
natuur; het klimmen in bomen zit in onze
genen. Onze verre voorouders moesten ook
wel goed kunnen klimmen om veilig te zĳn
voor allerlei bedreigingen, denk daarbĳ

bĳvoorbeeld aan de ﬁlm 'Robin Hood Prince
of Thieves' waar de mensen wonen in
boomhutten in het Sherwood Forest om
veilig te zĳn voor vĳanden en dieren. We zĳn
dat misschien door de ontwikkeling en ons
moderne gedrag vergeten, maar zodra we
hier weer mee in aanraking komen, is bĳna
iedereen enthousiast. Het gaat dan bĳna
vanzelf, die ontdekking is op zich al een
onvergetelĳke ervaring.”
Edutainment
Natuurlĳk is het klimmen en spelen een
vorm van entertainment, maar het woord
'edutainment' is eigenlĳk meer van
toepassing. Kees-Jan: “Scholen en
gemeenten zĳn dol op het concept. Het
klimmen door een natuurlĳk parcours bevat
veel belangrĳke leerdoelen, zoals het
bewust worden van veiligheid, gezond en
actief bezig zĳn, creatief oplossingen
bedenken, samenwerken, bewegingsvormen ontwikkelen: het komt er allemaal bĳ
kĳken. Scholen en gemeenten kiezen
regelmatig voor een uitdagend low-ropes
parcours. En het mooie is dat niet alleen
kinderen er dol op zĳn, volwassenen vinden
het ook prachtig! Om zelf mee te doen, of
om naar te kĳken!”
Speeltoestellen
Naast het bouwen van klimbossen en
klimparken voert Active Constructions ook
veel bĳzondere speelconcepten uit, vaak
gecombineerd met de complete landscaping. Momenteel wordt gewerkt aan een
gigantisch speelkasteel op een bekend
vakantiepark bĳ Biddinghuizen. Hier wordt
spelen en klimmen op hoogte gecombineerd met maximale veiligheid, waardoor
zonder toezicht veilig gespeeld kan worden,
tot op tien meter hoogte. Kees-Jan: “Toch
gaat het er uiteindelĳk niet om hoe groot
een toestel is, het is voornamelĳk van
belang of het past in de omgeving, past bĳ
de klant en past bĳ de doelgroep. Dan is elk
formaat goed. Juist daar komt de ervaring
van ons hoveniersbedrĳf weer goed van
pas.”

Samen actief zĳn, lekker buitenspelen! Active Constructions bouwt naast uitdagende hoogteparcoursen ook low-rope parcoursen die hier uitermate voor geschikt zĳn.

Wens
Kees-Jan: “Ik geniet elke dag weer van alle
leuke uitdagingen, de creatieve ideeën en
al het enthousiasme van de mensen om me

kunnen inzetten. Een publiekstrekker van
formaat neerzetten, waar dan onze hele ziel
en zaligheid in gaat!”

Active Constructions bouwt niet alleen outdoor belevenissen, ook een indoor klimpark behoort tot
de mogelĳkheden. Zoals op de foto een creatie van Active Constructions in eigen land, de Coronel
Adventure in Huizen. Het grootste en meeste uitdagende indoor klimpark van Europa, met drie
spectaculaire routes vol bruggen, netten, touwladders en tokkelbanen tot op tien meter hoogte!

heen. Toch moet er altĳd iets te wensen
overblĳven. In mĳn geval is dat het bouwen
van een fantastisch klimbos, een avonturenbos. Echt family entertainment voor jong
en oud hier in de regio. We bouwen inmiddels over de hele wereld, het reizen is
weliswaar enorm leuk en inspirerend, ik
zou het fantastisch vinden om de opgedane
inspiratie voor een project dicht bĳ huis te
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