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Een actief 
teamuitje midden 
in de natuur? 
 Individueel grenzen verleggen, maar ook onderlinge 
samenwerking & teambuilding stimuleren? Het kan 
allemaal bij Adventure Park Het Plateau.

“Teamwork!”

Park Het Plateau is de ideale plek voor een afdelings- 
of bedrijfsuitje midden in de natuur. Ons prachtige 
kleinschalige adventure park ligt in het Schutterspark 
te Brunssum. In ons klimbos trotseer je hindernissen 
op hoogte en beklim je touwladders, lianen, houten 
wiebelbruggen en glij je via een zip-line langs de bomen 
weer naar beneden. De uitdagende elementen in het 
klimbos zorgen ervoor dat samen grenzen worden verlegd 
met een ultieme natuur- en avontuurbeleving. De routes 
zijn voor vrijwiel iedereen goed te klimmen en met een 
beetje support van je teamgenoten of collega’s komt het 
helemaal goed, toch? 

“Targetgericht!”

Naast klimmen kun je in het park ook doelgericht aan de 
slag bij het boogschieten en bijlwerpen. Ook zijn wij een 
ideaal startpunt voor een mountainbiketocht of een mooie 
natuurwandeling met vooraf een heerlijke kop koffie met 
gebak of een voedzame huisgemaakte soep na afloop. 
Belangrijk: doe alles wat je bij ons doet met respect voor 
de natuur.



Adventure Park
Het Plateau denkt
aan de natuur
Bij Adventure Park Het Plateau proberen we zo duurzaam 
mogelijk te werken met respect voor de natuur. Zo gebruiken we 
voor de ontwikkeling en inrichting van het park en de Almhütte 
zoveel mogelijk gerecycleerd, onbewerkt hout. Bij ons restaurant 
Almhütte bereiden we met kruiden uit eigen tuin en zorgen 
speciale  wildbloemen ervoor dat bijen voldoende nectar kunnen 
verzamelen voor onze honingkasten.



Een vergadering of meeting zonder buitenactiviteit, 
maar wel met een ‘buitengevoel’? Bedrijfsfeest, diner of 
borrel organiseren? 

Ons restaurant Almhütte is een heerlijke plek om te ontspannen & culinair 
te genieten. Op de menukaart staan pure Oostenrijkse gerechten met een 
Limburgs tintje. Deze vind je op onze website. Een lunchmeeting, teamuitje, 
bedrijfsfeest of vrijdagmiddagborrel: wij regelen het voor je in een gemoedelijke 
sfeer, midden in de natuur. 

Creatieve teammeeting? Doen! In de pauze strek je even de benen tussen 
de bomen met een koffie-to-go in de hand óf je behaalt jouw targets op de 
boogschietbaan. Daarna ben je weer helemaal fris in je hoofd en komen de 
goede ideeën vanzelf.

Interesse?

Neem vrijblijvend contact met ons op: we horen graag wat jouw wensen zijn. 
Samen maken we er iets moois en succesvols van. Wij kijken er naar uit!

Almhütte: de ideale plek voor een teammeeting!

Wist jij dat onderzoek heeft aangetoond dat natuurlijke houten elementen in 
de vorm van meubilair en decoratieve objecten een ontspannende invloed 
hebben? De geur van natuurlijk gedroogd hout heeft een ontspannend, stress 
verminderend effect. Je brein schudt de permanente stresssituatie van een 
kunstmatige omgeving van zich af. Dit maakt onze Almhütte met een inrichting 
van natuurlijk en onbewerkt hout tot de ideale plek voor een teammeeting, want 
in een ontspannen sfeer, broeit creativiteit en vormen zich de beste ideeën. En 
dan heb je ook nog een prachtig uitzicht op het bos!

Adventure Park het Plateau
Ganzepool 17
6443 WZ Brunssum
045-2084882
info@parkhetplateau.nl
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