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Fury komt aan in Bobbejaanland
Goed nieuws vanuit het plezantste land, want daar wordt stevig doorgewerkt aan de
bouw van de nieuwe achtbaan Fury. De spectaculaire triple launch coaster moet in
juni opengaan en dus heeft het park uit Lichtaart geen tijd te verliezen.

De directie van Bobbejaanland reisde eind februari al naar Duitsland voor een bezoek aan
de site van fabrikant Gerstlauer, waar Fury gebouwd wordt. “Gezien de strakke timing voor
opening, is het voor ons belangrijk om het productieproces van dichtbij op te volgen. Een
bezoek aan de fabriek is daarvoor noodzakelijk.” aldus General Manager Yves Peeters.
“Bovendien werden tijdens dit bezoek ook meteen de laatste beslissingen genomen in
verband met de look and feel van de gondels.”

Een vruchtbaar bezoek zo blijkt, want ongeveer twee weken later arriveren de eerste
stukken van de baan al in Bobbejaanland. “Na de verstevigingswerken in de grond - er
werden meer dan 400 betonnen steunpilaren van 14 meter diep gebouwd - kunnen we nu
dus echt beginnen aan de constructie van de baan,” bevestigt Peeters. “Voorlopig loopt de
bouw nog perfect volgens schema, komende dagen verwachten we nog een aantal
leveringen vanuit Duitsland.”.
Creative & Commercial director Peggy Verelst vult aan: “ook aan de thematisering van
Land of Legends én Fury wordt intussen hard gewerkt. De hele themazone komt zo stilaan
tot leven.” Alles wijst er dus op dat we in juni écht de eerste rit in Fury kunnen maken, de
hoogste, snelste en steilste triple launch coaster van de Benelux.
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Over Bobbejaanland
Bobbejaanland is een echt familiepretpark. Al sinds 1961 verwelkomen we jong en oud voor dagen vol
plezier. Wat begon als een theaterzaal met 1000 zitplaatsen en een zwemvijver, groeide door de jaren
heen uit naar een heus pretpark.
Sinds 2004 maakt Bobbejaanland deel uit van de Spaanse Groep Parques Reunidos, een van de meest
toonaangevende recreatiepark-operatoren ter wereld. Hun portfolio bestaat uit 61 parken, met zowel
thema- en amusementsparken als dieren- en waterparken. Verspreid over 4 continenten ontvangt
Parques Reunidos zo’n 20 miljoen bezoekers per jaar.
Meer informatie over de groep vind je op: https://www.parquesreunidos.com/en/.

