
 

Vernieuwingen voor waterduivels en hoogtedurvers 
op De Nekker  

 

Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker heeft enkele bijzondere 

vernieuwingen gepland in 2022. Voor de recreanten komt er een grote en 

natuurlijke waterspeeltuin. Scholen, bedrijven en groepen kunnen zich dan weer 

uitleven op een volledig nieuw touwenparcours inclusief zipline. Bij beide projecten 

zijn milieu, natuur, veiligheid en toegankelijkheid topprioriteit.     

 

Veel plezier in het vooruitzicht voor alle kinderen die zich een echte waterduivel achten, in 

samenwerking met PIDPA en Provincie Antwerpen komt er in 2022 een volledig nieuwe 

waterspeeltuin op De Nekker. Deze waterspeeltuin vervangt de huidige speelvijver. Dit 

betekent dat de zomer van 2021 de laatste opening was van de speelvijver op De Nekker. 

Pidpa financiert 50% van het project vanuit het streekfonds Pidpa en Provincie Antwerpen 

financiert eveneens 50% wat een totaalbudget van 600.000 euro oplevert. 

 
Een waterspeeltuin zorgt ervoor dat kinderen spelend leren omgaan met water en bijleren 

over waterkwaliteit en hoe duurzaam omgaan met water. Het biedt een meerwaarde aan 

buitenspelen en de ontwikkeling van het kind. Met het advies van Hidrodoe is De Nekker 

overtuigd een waterspeeltuin te plaatsen waar kinderen met natuurlijke en duurzame 

materialen en omgeven door zand en water een fantastische zomer tegemoet gaan. Dat deze 

speeltuin toegankelijk is voor iedereen en bovendien een educatief karakter heeft, is een 

grote meerwaarde voor het domein en de bezoekers. Het einde van dit project is voorzien 

voor juni 2022. 

   



 
De speelvijver verandert in een grote waterspeeltuin (cc De Nekker) 

 

Naast water gaat De Nekker ook in de hoogte aanpassingen uitvoeren. Het touwenparcours 

dat al meer dan 15 jaar op het domein staat, is toe aan vervanging. Provincie Antwerpen stelt 

een budget van maar liefst 200.000 euro ter beschikking voor een volledige vernieuwing. Ook 

hier is het belangrijk dat een groot deel van het vernieuwde parcours toegankelijk is voor 

zoveel mogelijk groepen, inclusief rolstoelgebruikers. Zowel middelbare scholen als bedrijven 

of groepen moeten een leuke parcours met verschillende moeilijkheden kunnen afleggen. 

Eindigen doet elk moeilijkheidsniveau met een leuke zipline. De werken starten in december 

en vanaf april 2022 worden de eerste hoogtedurvers verwacht op De Nekker. 

 



 
Het touwenparcours van De Nekker wordt volledig vernieuwd (cc De Nekker) 
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Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker: 

Danny De Wit, Directeur 

Perscontact: Sharon Van Damme, Communicatieverantwoordelijke 
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