
Den Bosch 35 min

Breda 45 min Tilburg 30 min

Maastricht 60 min

Antwerpen 55 min

Klimrijk

Eindhoven 20 min

Helmond 30 min

Venlo 40 min

Weert 30 min

Algemene informatie
In Klimrijk wordt er met maximaal 100 personen tegelijk
geklommen. Ieder half uur kunnen er 25 personen 
star ten. Kijk voor openingstijden op www.klimrijk.nl en 
reserveer direct!

Adres en bereikbaarheid Klimrijk 
Turfweg 9, 5504 RL Veldhoven 
Tel. 040 - 255 65 45, info@klimrijk.nl

Kijk voor reizen met het openbaar vervoer op 9292ov.nl 

  Extraordinary adventure
Test your climbing skills on one of the seven climbing
routes of Klimrijk Brabant. Every route has its own
grade of difficulty. The routes stretch from 110 to 200
metres and up to 10 metres high! You will watch an
instruction video before you will be sent off into the
climbing woods. Our qualified instructors will guide you
whenever you need it. You will be secured all the time
and finish the track in one go. Our five altitude tracks
are fit for persons of at least 1.30 metre in length.
Additionally, we have two children’s tracks for children
from 4 to 8 years.

  Außergewöhnliches Abenteuer
Erprobe deine Kletterfähigkeiten auf einer der sieben 
Kletterstrecken im Klimrijk Brabant. Jede Strecke 
hat ihren eigenen Schwierigkeitsgrad. Die Länge der 
Strecken reicht von 110 bis 200 Meter. Es kann bis zu 
10 Meter in die Höhe gehen! Bevor es in den (Kletter)
Wald geht, wird zunächst ein Lehrfilm gezeigt. Die 
qualifizierten Instrukteure begleiten wo nötig. Kletterer 
sind kontinuierlich gesichert und legen die Strecke in 
einem Klettergang ab. Fünf Höhenstrecken sind für 
Personen ab einer Größe von 1.30 Meter geeignet. Es 
gibt überdies zwei Kinderstrecke für Kinder zwischen 4 
bis 8 Jahren.

BUITENGEWOON 
AVONTUURLIJK 

KLIMRIJK.NL

Reserveren: 
088-9000 360 of direct online.
 
klimrijk.nl



Parcours klimmen
Met bonzend hart sta je klaar om te beginnen. De grond 
draait wellicht wat onder je voeten. Met zweet in je han-
den omklem je het touw. Maar al snel gooi je alle twijfel 
overboord. Je gaat ervoor. Grenzen verleggen: daar gaat 
het om! Je neemt alle hindernissen via tokkelbanen, de 
eendenbrug, klimnetten, de zwevende brug en een heus 
vliegend skateboard!
 
Je bekijkt de instructiefilm en vervolgens test je je klim -
capaci teiten op één van de zeven klimroutes. Die gaan tot wel 
10 meter hoogte! Iedere route heeft zijn eigen moeilijkheids-
graad. Maar geen zorgen, de gekwalificeerde instructeurs 
begeleiden je waar nodig.

Voor kinderen vanaf 4 jaar zijn er twee kinderparcoursen. 
Vanaf 1.30 meter mag je op de vijf grote parcoursen 
klimmen. Bij beide parcoursen ben je continu gezekerd. 
Spannend klimmen moet wel veilig zijn! 

TIP: RESERVEERDIRECTONLINE!

Vrij toegankelijk terras en speeltuin
Geen durfal? Geen probleem! Klimrijk Brabant ligt in de 
Veldhovense bossen en is een perfecte uitvalsbasis voor een 
moment van ontspanning. Op het gezellige terras geniet je 
van de zon en heb je toezicht op de speelberg en het klimbos. 
En dat onder het genot van een heerlijk (speciaal)biertje. 

Escape Rooms
Bij Klimrijk Brabant kun je ook terecht voor avontuur dat zich 
niet op grote hoogte afspeelt. Je vindt hier ook twee spannende 
escape rooms. Stap bijvoorbeeld in de kluizenaarshut van de 
verloren professor. Los jij samen met je vrienden binnen de tijd 
het mysterie van zijn verdwijning op? Of kies voor opsluiting 
in de ontsnappingscapsule van de Skytanic, die binnen een 
uur zal ontploffen. Aan jullie de taak om zo snel mogelijk de 
motoren op te starten... In onze uitdagende escape rooms leer 
je vrienden, collega's of familie zeker kennen!

Kinderfeestjes
Met een (verjaardags)feest bij Klimrijk Brabant beleef je 
spannende avonturen met de hele groep. Er is van alles te 
doen: parcours klimmen, indoor of outdoor lasergamen en 
archery tag. En na afloop kunnen de kids natuurlijk lekker 
frietjes en snacks eten. Genieten!

Schoolreisjes
Een avontuurlijk schoolreisje organiseren? Ga de uitdaging 
aan op de verschillende klimparcoursen of stel je eigen 
programma samen met lasergamen, gps-tochten, Expeditie 
Buitenjan of shooting games!

Groepen
Wil je een gezellige dag organiseren voor je familie of zoek 
je een leuk teamuitje? Informeer dan zeker eens naar de 
mogelijkheden bij Klimrijk Brabant! Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor groepen vanaf 8 tot wel 100 personen.
Maak een keuze uit diverse activiteiten zoals airsoften, 
e-steppen, escape rooms, klimmen, gps-tochten, lasergames, 
archery tag of een leuk teamspel zoals Expeditie Buitenjan. 
Het is ook mogelijk om de Outdoor Lodge te huren. En wat 
dacht je van een barbecue midden in het bos?

Bel voor meer informatie over kinderfeestjes, schoolreizen, 
familie-uitstapjes of bedrijfsuitjes naar 088 - 9000 360 of 
bekijk de mogelijkheden op: klimrijk.nl.
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