
 

 

 
 

 

Persbericht 

 

Grootste indoor waterglijbaan ter wereld komt in Nederland 

Vakantieresort Hof van Saksen investeert in 

exclusieve waterpret  

Leidschendam, 3 april 2017 — Het luxe resort Hof van Saksen, onderdeel van Landal 

GreenParks, innoveert met de bouw van drie sensationele indoor waterglijbanen waarvan 

er een de grootste indoor waterglijbaan ter wereld is. Vanuit een hoge toren kunnen 

gasten op spectaculaire wijze afdalen. De drie glijbanen, waarvan twee bandenglijbanen, 

worden komend najaar in gebruik genomen.  

 

Aan de top 

De nieuwe waterglijbanen zijn zo spectaculair dat ze echte ontdekkingen zijn in de wereld. 

Nergens anders vind je zulke unieke waterglijbanen voor het hele gezin: de grootste glijbaan is 

een vierpersoons bandenglijbaan en biedt daarmee een echte familiebeleving. De grootste indoor 

glijbaan ter wereld heeft een ‘trechter’ met een diameter van 19 meter. De tweede glijbaan, met 

een hoogte van 18,5 meter, is de hoogste bandenglijbaan in de Benelux. De derde glijbaan, de 

hoogste en steilste indoor speedslide in Nederland, is gericht op snelheid en zal de echte 

waaghalzen aanspreken. Bekroonde architect Cor Kalfsbeek ontwierp samen met K3H 

Architecten het nieuwe gebouw en de glijbaantoren passend bij de bestaande Havezate.  

 

“We creëren de ultieme beleving voor onze gasten, een exclusieve ervaring die helemaal past bij 

Hof van Saksen. Met deze innovatie verstevigen we onze toppositie in de branche. De 

combinatie van deze glijbanen is uniek en zal zowel jong als oud aanspreken. Met de komst van 

deze bijzondere waterglijbanen bieden we ook juist de oudere kinderen een buitengewone 

ervaring. Families met kinderen van alle leeftijden kunnen bij ons samen genieten van een 

exclusieve vakantiebeleving,”aldus Roland Rozenbroek, general manager van Hof van Saksen. 

“In de afgelopen jaren hebben al vele vernieuwingen en innovaties plaatsgevonden in de 

boerderijen, de faciliteiten en in ons activiteitenaanbod om het meest bijzondere resort te blijven. 

We investeren continu om ervoor te zorgen dat onze gasten optimaal kunnen genieten. Hof van 

Saksen is de afgelopen jaren sterk gegroeid qua bezetting en gastwaardering.” 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Duurzaamheid 

Bij de realisatie van de drie nieuwe indoor glijbanen zijn duurzame keuzes gemaakt in techniek 

en materiaalgebruik.  De glijbanen zijn ontwikkeld met het oog op minimale energieverbruik. Door 

te kiezen voor de meest efficiënte verwarming en luchtbehandeling kan meer dan 95% van de 

warmte worden teruggewonnen uit de uitgeblazen lucht en ververs-water. Samen met andere  

energiebesparingsmogelijkheden in het zwembad en in de Havezate, is de verwachting dat het 

totale energiegebruik na het in gebruik nemen van de glijbanen niet toeneemt. 

 

Blijf op de hoogte en volg de bouw van de drie waterglijbanen, de toren en het nieuwe 

zwembadgebouw live op www.hofvansaksen.nl/waterwereld 

 

Over Hof van Saksen 

Hof van Saksen is een stijlvol en exclusief resort en is onderscheidend in persoonlijke aandacht. De 
Saksische boerderijen, met veel ruimte rondom passen in het Drentse landschap. Hof van Saksen is het 
meest bijzondere resort in Europa voor de hele familie met een uitgebreid en kwalitatief culinair aanbod, een 
groot aantal voorzieningen en een luxe Spa & Wellness. Voor kinderen is er veel te beleven in de unieke 
Kinder Academies, Indoorspeelparadijs Harrewar (1000m2) en in de Bounz Arena®. De Waterwereld 
beschikt over een groot wedstrijdbad, whirlpools, designzwembad met peuterbad en een 107 meter lange 
wildwaterbaan. Buiten kan men genieten van het recreatiemeer met zandstrand en diverse speeltuinen. 
Lees meer op www.hofvansaksen.nl 

 

Over Landal GreenParks 
Landal beheert en exploiteert ruim 80 vakantieparken in Nederland, België, Duitsland, Denemarken, Groot-
Brittannië, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en Hongarije met in totaal bijna 14.000 vakantieaccommodaties. 
Daarnaast beschikt Landal over 1.450 campingplaatsen. Op jaarbasis realiseren 2,5 miljoen gasten 12,9 
miljoen overnachtingen. Op de parken en de diverse kantoorlocaties werken ca. 3.000 medewerkers.  
Landal GreenParks maakt deel uit van Wyndham Destination Network. 
Lees meer op www.landal.nl  
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