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vrijdag 11 april 2008

Grootste indoor attractiepark
Door PETER DE KNEGT
ALMERE/HILVERSUM - Almere krijgt het grootste indoor attractiepark van Europa. De plannen voor de
bouw van Adventure World aan het strand van de stad zijn vergevorderd.

MEER VIDEO

Burgemeester en wethouders zijn enthousiast over het
initiatief om de spectaculaire en 'wereldwijd unieke' 3D-
simulatieattracties onder te brengen in een groen,
rogvormig gebouw van circa 35.000 vierkante meter. Dat is
zes voetbalvelden groot.

De attracties geven de bezoekers straks het gevoel te
vliegen in een straaljager, te duiken in de Caribische Zee,
te racen op een kolkende rivier en te hanggliden boven de
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Tekening van de buitenkant het 35.000 m2 grote en geheel overdekte

pretpark: zes voetbalvelden.

te racen op een kolkende rivier en te hanggliden boven de
Alpen. Ook kan een bobslee-afdaling worden gemaakt,
waan je je coureur in een Formule-1-race en kun je een
spectaculaire ruimtereis maken.

Het park kan volgens studies jaarlijks 1,5 tot 2 miljoen miljoen bezoekers verwachten.

Bedenker Arno Geul (44) van Adventure World BV heeft het afgelopen jaar geheim overleg gevoerd over het
project met de ambtelijke top en bestuurders van Almere. Met vastgoedgigant Fortress vastgoedontwikkeling
BV in Amsterdam is een haalbaarheidsstudie gedaan. 

Jan Heeremans, directeur projectonwikkeling van deze onderneming: ,,Wij zijn enthousiast over de plannen
van Adventure World. De kustzone van Almere is een bijzonder mooie plaats. Wij hebben met Adventure
World en Benoy Architecten de plannen voor de combinatie van woningbouw en kantoren met dit indoor
attractiepark gemaakt. Zo'n initiatief kent behoorlijke risico's, maar de kantoren en woningen maken de
exploitatie van het attractiepark mogelijk.'' Fortress investeert ongeveer 250 miljoen euro in het project.

Het park zal werk bieden aan circa zevenhonderd mensen. De kosten voor het pretpak met parkeergarage en
hotels bedragen 180 miljoen euro. De gemeente bouwt de komende jaren in de kuststrook voor 1,8 miljard
euro aan woningen, appartementen, kantoren en hotels. Het inwonertal van de stad verdubbelt. 

zie ook:
Adventure World brengt het onbereikbare binnen bereik 'gewone man'
'Heel indrukwekkend en veelbelovend'

 
REACTIES  Deze discussie is gesloten - het is niet mogelijk om op dit artikel te reageren

Tegen de tijd dat het klaar is kan de "gewone man/vrouw" dat ook niet meer betalen. Door de toegenomen
roofbouw op zijn/haar portemonee door overheidsoplegging. Daar past men desnoods wel weer 1 of andere
wet voor aan of buigt wel weer wat sociaals zo om, dat het asociaal is te noemen. 
Maar ja: weer een prestigeobject wat er beslist doorgedrukt moet worden, men ziet de euro's alweer
glinsteren.

[ Citeer ]
G. Henkie - NL - 13/04/08 - 12:41:06 2219210

Ook al krijgt Almere het grootste atraciepark, wij in Brabamt hebben de Effeteling, en het is mij het mooiste
van alle parken.

[ Citeer ]
Jacelin - Asten - 13/04/08 - 11:05:18 2219043

gaaaaaaaaaaaffffffffffffff!!!! 

schrijf mij maar vast in als bezoeker. en de naam? het zal me een zorg zijn, als het park maar leuk is.
heerlijk, dat overdekte. nooit nat, te koud of te heet. superidee.
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[ Citeer ]
Maaike van Baak - Spijkenisse - 12/04/08 - 23:58:01 2218817

reactie op: Marino-Nederland

Let me explain something. I've always had a great in tressed in my Dutch heritage. That is why I try to make
it back to the N.L once every two years. 
If for no other reason than to keep up with your Dutch language..This is the same reason that I read this and
other Dutch news papers. Oh B.T.W I also follow the Dutch National soccer (food ball) team :)

[ Citeer ]
Chris leenders - Ontario Canada - 12/04/08 - 23:36:30 2218786

reactie op: Marino-Nederland

Eigenlijk valt mij N.L nog al mee. Zins ik hier al woon van mijn 8ste. jaar ( ben nu 54) ik heb alleen een
Canadees accent als ik N.L spreek. hoe staat het met jouw Engels??? : ) Ik kan mij eigen overal all verstaan
baar maken .BTW ik spreek ook Spaans. Niet slecht voor een oud N.L huh die drie talen vloeiend spreekt. :) 

[ Citeer ]
Chris leenders - Ontario Canada - 12/04/08 - 23:15:57 2218760

reactie op: Chris leenders-Ontario Canada

P.S. Hoe is het gesteld met het Nederlands van de Canadezen. Ik neem aan dat daar heel wat op aan te
merken is. Het Nederlands is, van de ca. 6500 talen die op deze planeet worden gesproken, op 33 na de
grootste taal ter wereld. Economisch, cultureel en historisch staat het Nederlands zelfs in de top-15. Reden
te meer om het Nederlands, als middelgrote taal, niet te vervangen door het Engels.

[ Citeer ]
Marino - Nederland - 12/04/08 - 20:57:45 2218587

reactie op: Chris leenders-Ontario Canada

Waarom Engels. De binnenlandse toeristen spreken Nederlands. De meeste buitenlandse toeristen komen uit
Duitsland en Begië, waar men Duits, Nederlands en Frans spreekt.

[ Citeer ]
Marino - Nederland - 12/04/08 - 20:47:15 2218579

reactie op: Eremgees-Europa
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I'd call this a lot of bollocks when there are international aspirations involved. 

But,point taken,the name is meaningless. 
Something of an 'inspiration-error'. 
"Abort - retry - fail". 

Wel een mooi gebeuren. 
Ga er zeker kijken,wanneer het af is.

[ Citeer ]
Johan Vander - Smurferkerk - 12/04/08 - 20:36:11 2218567

Bij mijn weten is een voetbalveld 50 x 100 meter, dus 5000 m2 en is het niet 6 maar 7 voetbalvelden groot.
Verder denk ik dat Michael - Den Hoorn een punt heeft dat het te eenzijdig is en het daardoor niet zoals de
efteling voor een grote doelgroep geschikt is

[ Citeer ]
Mozzie - Australie - 12/04/08 - 20:10:28 2218537

@ H.v.M-City of Rotterdam 

Om dat buiten de N.L grenzen men Nergens terecht komt met de N.L taal. En als je internationale toeristen
wilt trekken moet je inderdaad een Engelse "Kreet" hebben. Het zou goed zijn als N.L nog een beetje
oefenen met hun Engels. want af en toe laat het nog wel eens te wensen over. 

[ Citeer ]
Chris leenders - Ontario Canada - 12/04/08 - 18:18:46 2218405
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