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Een actieve, educatieve 
én gezonde start 

midden in de natuur!

Natuurlijk avontuurlijk
Park het Plateau is een prachtig kleinschalig park 
gelegen in het Schutterspark in Brunssum. In ons klim- en 
adventurepark trotseer je hindernissen op een hoogte van 
3,5 tot 7 meter (afhankelijk van de 4 routes). Zo beklim je 
o.a. touwladders,  lianen, houten wiebelbruggen en glij je via 
een zipline langs de bomen weer naar beneden. Ons klimbos 
bestaat uit 4 klimroutes met oneindig veel uitdagende 
elementen die een ultieme natuur- en avontuurbeleving 
zullen geven. 

Naast klimmen kun je in het park ook boogschieten, 
bijlwerpen en zijn wij een ideaal startpunt voor een 
mountainbiketocht of een natuurwandeling. 
Belangrijk voor ons: doe alles met respect voor de natuur.

Voor de start of na afloop kun je in restaurant De Almhütte 
terecht voor kop koffie, een verfrissend drankje of vertel 
je jouw sterke verhalen onder het genot van een heerlijke 
maaltijd. We werken zoveel mogelijk 
met lokale producten en gebruiken in 
gerechten zelf geteelde kruiden.

Adventure Park het Plateau
Ganzepool 17
6443 WZ Brunssum

045-2084882
info@parkhetplateau.nl



Een actieve en leerzame 
introductiedag midden 
in de natuur! 
Individueel grenzen verleggen, maar ook onderlinge 
samenwerking & groepsvorming (forming) 
stimuleren? Het kan allemaal tijdens een educatieve, 
actieve ochtend of middag bij Park Het Plateau.

Euforisch wauw-gevoel!
In ons park zijn er diverse activiteiten die je de ultieme 
natuur- en avontuurbeleving geven! Het meest 
kenmerkende is natuurlijk ons prachtige klimbos. De 
aanwezige klimroutes zijn voor vrijwel elke leerling 
goed te klimmen en zullen bijdragen aan een ‘euforisch 
wauw-gevoel’ als persoonlijke grenzen worden verlegd. 

Leerzaam & grensverleggend
Actief bezig zijn is belangrijk. Leerlingen kunnen bij Park 
het Plateau op een verantwoorde wijze een sportieve 
uitdaging met zichzelf aangaan. Onze gediplomeerde 
instructeurs helpen iedereen om veilig en verantwoord 
boven zichzelf uit te ‘klimmen’. 

Mooie start van het schooljaar
Daarnaast zullen leerlingen positieve verhalen creëren 
die een hecht groepsgevoel stimuleren. Samen zorgen 
we ervoor dat een ochtend of middag bij Park het 
Plateau bijdraagt aan een actieve, educatieve én 
gezonde start van een nieuw schooljaar!
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Speciaal introductieaanbod
Naast klimmen in ons prachtige klimbos bieden we 
ook andere sportieve activiteiten aan. Wij wensen 
alle leerlingen (en docenten) een mooie start van 
het schooljaar toe en hanteren daarom een speciaal 
tarief voor scholen in de regio.

Geïnteresseerd in een 
educatieve, actieve, gezonde 
klassenactiviteit? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via
info@parkhetplateau.nl o.v.v. ‘introductieaanbod’. 
Bellen mag natuurlijk ook: 045-2084882. 
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