Bedenk een innovatief agrotoerisme concept!

Boerenklimmen

Omgevingsverkenning
Huidige Aanbod
Het concept bestaat uit een nieuwe
actieve activiteit voor het agrotoerisme
in Nederland. Deze activiteiten richten
zich vooral op kinderen en jongeren.
Enkele voorbeelden van deze concepten
zijn poldersport, paintballen en quadrijden. De twee laatstgenoemde wekken
adrenaline op in een mens. Naast pijn
en snelheid is hoogte ook vaak
verantwoordelijk voor een adrenaline
kick bij een activiteit denk maar aan
bergbeklimmen, bungeejumpen en kitesurfen.
Tendens
In Nederland heerst een tendens dat
steeds meer mensen extreme sports
gaan beoefenen en ook steeds
extremere vormen uitproberen. Het
nadeel van veel van deze sporten is dat
ze ook een bepaalde mate van
lichamelijk letsel kunnen opleveren. Het
concept dat als nieuwe agrotoeristische
activiteit wordt neergezet is niet
gevaarlijker
dan
de
huidige
agrotoeristiche activiteiten, maar sluit
wel aan bij de tendens richting extreme
sporten.
Buitenland
In
veel
Europese
landen,
bijv.
Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en
Italie zijn extreme sporten al zeer
populair. Dit is deels te verklaren door
de geografische voordelen die deze
landen hebben. Extreme sporten, zoals
raften en bergklimmen vragen nou
eenmaal bepaalde eigenschappen van
een
landschap.
Echter
een
veelvoorkomend fenomeen in al deze
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landen is het ‘seilpark’ (in het
nederlands klimpark). Een plek waar op
een veilige manier kennis kan worden
gemaakt met hoogte. Een klimpark
bestaat uit een aantal bomen of palen
die verbonden zijn met kabels, ladders,
trapjes
en
touwen.
Al
deze
hulpmiddelen tezamen vormen een pad
door de lucht, Figuur 1 Seilpark van Kandersteg in
dit pad kan Zwitserland
afgelegd worden door een persoon die
continu is gezekerd met karabines aan
een
klimgordel.
De grootte
en
moeilijkheid van het pad is afhankelijk
van het aantal bomen/palen en de
geboden hulpmiddelen. De grotere
parken hebben vaak meerdere parcours
van verschillende niveaus, wat het
geschikt maakt voor kinderen tot en met
ervaren klimmers. De combinatie van
vertrouwen op je klimgordel en de
hoogte geven een beetje het gevoel van
een echte alpinist. Dit concept is niet

geheel onbekend in Nederland, er zijn
namelijk al zeven grote klimparken.1

Concept
Boerenklimmen
De klimparken in het buitenland hebben
vaak ook een kort parcour. Zo’n kort
parcours is uitermate geschikt voor een
agrotoeristisch doeleind. De exacte
lengte van een parcours kan helemaal
zelf door de boer worden bepaalt. De
enige randvoorwaarde is dat de boer
een stuk land beschikbaar stelt om zijn
eigen parcours te plaatsen. Het is een
extra voordeel als het stuk land al
beschikt over een aantal bomen, maar
dit is niet perse noodzakelijk aangezien
er ook een aantal palen geplaatst
kunnen worden. Dit concept van
‘boerenklimmen’ sluit aan bij de tendens
van extreme sporten en is goed te
combineren
met
andere
actieve
agrotoeristische activiteiten.
Economische aspecten
Het economische voordeel van dit
concept is dat de aanleg- en
uitrustingkosten de enige kostenposten
zijn. De slijtage op het parcours en
uitrusting zijn nihil. In het buitenland is
het gebruikelijk dat er een toegangsprijs
van € 15,- tot € 30,- wordt gevraagd
voor een klimpark. Om een beter inzicht
te krijgen in de totale kosten worden
beide kostenposten (de uitrusting en de
aanleg) verder uitgediept.
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Uitrusting
Ter veiligheid moet er een uitrusting (zie
figuur 2) worden gedragen tijdens het
beklimmen van het parcours. Deze
uitrusting bestaat uit een klimgordel,
stuk touw met een dubbele karabine en
een klimhelm. De prijs voor de totale
uitrusting bedraagt ongeveer € 100,-.2
Aanleg parcours
Het pad kan bestaan uit verschillende
onderdelen bijv. touwbruggen, ladders
autobanden en klimblokken. Langs het
parcours moet constant een kabel
hangen, waaraan men zich kan zekeren.
Het
is
gebruikelijk
de
meeste
onderdelen van hout en klimtouw te
maken. Een duurzaam alternatief is om
voor de klimonderdelen afval te
gebruiken. Bij gebrek aan bomen
kunnen er houten heipalen worden
gebruikt als alternatief.
Om een
indicatie te geven van de kosten van
een klimpark staan in onderstaande
tabel verscheidene onderdelen met een
prijs gebaseert op de huidige markt. De
uiteindelijke prijs van het totale
parcours is sterk afhankelijk van de
lengte en onderdelen van het parcours.
Om een beter inzicht te krijgen in de
mogelijkheden en prijs van het parcours
worden er een mini en medium klimpark
in detail besproken. Deze voorbeelden
dienen enkel als een indicatie er bestaat
de vrijheid om in het eindresultaat
onderdelen naar eigen inzicht te
varieren.
Tabel 1 Klimonderelen van het parcours
met bijbehorende prijs

Figure 1 Uitrusting bestaande uit een
klimgordel, -helm en karabines met touw

Onderdeel
Stalen kabel (per m)

Prijs
€ 5,-

Beugels (per stuk)
Klimnet (2m x 3m)
Koppeltouw (2m +
iedere extra m)
Klimtouw (per m)
Touwladder (1,5 m)

€ 6,€ 200,€ 18,75 + € 1,40
€ 1,58
€ 10,-
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Mini klimpark
Het miniklimpark (Figuur 3) bestaat uit
een ladder naar de tokkelbaan (soort
kabelbaan waar men de klimgordel aan
kan bevestigen) en een paal waarlangs
men kan abseilen.
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Medium klimpark
Een ander voordeel van dit concept is
dat het parcours per onderdeel kan
worden uitgebreid. Het is mogelijk om
gelijk in een groter klimpark te
investeren, zoals het medium klimpark.
Een
grove
schatting
van
de
aanlegkosten van dit medium klimpark
komt neer op € 4000,-. In figuur 4 is
een schematische weergave gegeven
van dit parcours. Naast de schematische
weergaves staan er foto’s, die het
klimonderdeel in real life laten zien. Al
deze onderdelen kunnen worden
gemaakt met behulp van hout en de
eerder genoemde producten uit Tabel 1.

Figure 2 Schematische tekening van het mini klimpark

De prijzen zijn gebasseerd op de huidige
marktprijzen en zijn over het algemeen
aan de ruime kant genomen en het
gebruik van afvalhout kan aardig wat
kosten besparen. Dus voor minder dan
€ 500,- (aanleg- + uitrustingkosten) kan
dit concept worden opgezet. Met een
prijs van € 10,- is men na 50 bezoekers
uit de kosten.
Onderdeel
Touwladder (6 m)
Beugels (15 stuks)
Palen (2 stuks van
10 m)*
Abseiltouw (6 m)
Houten
plateau
2 *
(2x4 m )
Tokkelbaan
Totaal
*

eigen inschatting

Prijs
€ 40,€ 90,€ 50
€ 10
€ 50,€ 100,€ 340,-

Extra mogelijkheden
De uitrusting of het parcours bieden ook
mogelijkheden voor andere activiteiten,
zoals een vrije val, een klimwand en
zelfs
bungeejumpen.
Om
deze
activiteiten toe te kunnen voegen zijn
enkele extra investeringen noodzakelijk.
Een opvangkussen voor de vrije val, een
recht opstaande wand en een bungeekoord.
Conclusie
Het concept van boerenklimmen sluit
aan bij de trend richting extreme
sporten
en
andere
actieve
agrotoerischte activiteiten.
Het is vooral gericht op kinderen en
jongeren, maar ook ouderen kunnen er
plezier aan beleven.
Het concept brengt nauwlijks extra
kosten met zich mee naast de aanleg.
Daarnaast heeft de agrariër de vrijheid
om zelf te beslissen hoe lang en lastig
het parcours wordt. Vanaf ongeveer €
500,- is er een simpel parcours te
realiseren dat in de toekomst kan
worden uitgebreid. Voor een langer en
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lastiger parcours is een investering van
enkele duizenden euros nodig.
Dit alles maakt het tot een geschikt
concept voor een nieuwe actieve
agrotoeristische activiteit.

Eind

Start

Figure 3 Schematische tekening medium klimpark met bijbehorende foto’s
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1. http://www.klimparken.nl/
2. http://klimwinkel.nl/catalog/ferratacombiset-beste-prijs-p-475.html
3.http://www.spanwell.nl/stalenkabels.p
hp
4.http://pf.fun-en-feest.nl/?page=listdetails&id_product=10851
5.http://www.touwstaalkabel.nl/index.php?cat_id=77
6.http://www.kabelbanenshop.nl/a11208129/kabelbaan-21-meter-deluxe/kabelbaan-fun-ride-deluxe
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