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Zweef tussen de boomtoppen van het Zilvermeer 
met het gloednieuwe zipline parcours 

 

Vanaf dinsdag 1 mei kan je op het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer al 

roetsjend een tocht tussen de boomtoppen en óver de grote roeivijver maken 

terwijl je geniet van een adembenemend uitzicht. Het gloednieuwe zipline 

parcours is een ware ‘totaalbeleving’. Voor wandelende recreanten die eronder 

kuieren is het parcours bovendien ook een toffe attractie om vanop de begane 

grond te bewonderen.  

 

Zipline in cijfers 

 

Het volledige parcours in opgedeeld in drie niveaus die zowel toenemen in hoogte als in 

moeilijkheidsgraad: het hindernissenparcours, het “oefen”-zipline parcours en als laatste het 

zipline parcours voor gevorderden over het water. Met een centrale toren van 3 

verdiepingen en een top van meer dan 16 meter hoog kunnen de bezoekers van het 

Zilvermeer - jaren na de bouw van de welbekende 15 meter hoge glijbaan in de speeltuin – 

van een nog hoger en adembenemend uitzicht genieten. De zipline route die vertrekt vanop 

het hoogste niveau, passeert tweemaal over de roeivijver en brengt je uiteindelijk terug na 

een reis van maar liefst een kilometer doorheen de boomtoppen! Meer dan 3,5 km 

staalkabels werden gebruikt om de drie routes tussen 30 grote steunpalen te spannen. 

 

Nieuw en beter! 

 

Het oude hoogteparcours had zijn beste tijd gehad. De hoofdstructuur was 15 jaar oud en 

vroeg na de jaarlijkse keuring steeds meer herstellingswerken. Daarenboven was de houten 

fundering (draagstructuur) zwaar aangetast. 
 

Jan De Haes, gedeputeerde bevoegd voor Groen- en Recreatiedomeinen: “Het Zilvermeer 

maakt er een speerpunt van om een kwalitatief en uitdagend aanbod aan de recreanten aan 

te bieden. De bouw van een volledig nieuw, uitdagend, origineel en duurzaam parcours past 

in dit plaatje. De bouw van dit ‘zipline-parcours’ sluit bovendien aan bij de stijgende wens 

tot het beleven van een ‘fun-ervaring’ bij onze recreanten. Waar voorheen hoofdzakelijk de 

nadruk naar het sportieve ging, merken we dat een totaalbeleving op recreatief niveau onze 

bezoekers nu meer en meer aanspreekt.” 



 

 

Gedeputeerde Jan De Haes en directeur Toon Claes op het zipline parcours - Copyright: Compagnie Fotografie 

Safety first 

 



Bij dit alles is zwaar ingezet op veiligheid. Het continue beveiligingssysteem, de ‘safe roller’, 

is van Zwiterse makelij en even betrouwbaar als hun klokken. Het systeem werd bovendien 

in het hoogste niveau van de huidige Europese normeringen geklasseerd. Het uitzonderlijk 

goed doordachte beveiligingssysteem laat deelnemers toe vanaf 12 jaar (1.40m/40kg t.e.m. 

2.00m/120kg). Daarmee is het parcours hoger, groter en uitdagender dan het oude, maar 

toch breder toegankelijk. 

 

Tot slot draagt de aandacht tot bijhorende opleiding van onze begeleiding en haalbare 

boekingstarieven bij aan onze taak tot het brengen van een laagdrempelig maar toch 

kwaliteitsvol aanbod. 

PRAKTISCHE INFO 

Wanneer: 

Vanaf 1 mei is het zipline parcours officieel toegankelijk voor bezoekers. Wel enkel 

reserveerbaar in groepen (minimum 15 betalenden en minimum 14 dagen op voorhand 

gereserveerd) 

 

Op 2 en 10 juni vinden de eerste instuifmomenten plaats. Meer info volgt. 

 

Waar:  

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer, Zilvermeerlaan 2, 2400 Mol 

 

Meer info: 

www.zilvermeer.be 
Info en reserveren via info@zilvermeer.be 

PERSINFO & INTERVIEWS 

Dienst: 

Nena Agyei – communicatie Zilvermeer 

T 014 82 95 13, M 0496 18 05 47 

E nena.agyei@zilvermeer.be  

 

Digitaal beeldmateriaal: 

Aanvragen via nena.agyei@zilvermeer.be  
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