
 

 

 

 

Voor wie :  
voor iedereen vanaf 10 jaar  

minimum lengte 1m40LO  1ste / 2de / 3de graad 
Groepen vanaf 6 personen 
 

Ideaal voor gezinnen, sportclubs,  

bedrijven, scholen, jeugdgroepen e.a. 
 

Deelnemers : min.6 / max.12 

Duur per sessie : 1.15 u 
 

Concept : 3 hoogteparcours 
 

Is geen hindernis je te moeilijk? Heb je zin voor evenwicht? Kan je springen, 

slingeren zonder hoogtevrees? Ben je niet vies van een uitdaging op een hoogte 

tussen de 3,5m en 6m en beschik je over voldoende durf? Dan is dit iets voor jou!  

 

Wat meebrengen :  
 

Sportieve kledij, buitenschoeisel, regenkledij, handschoenen, handdoek, voldoende 

durf. Veiligheidsgordel en helm staan ter beschikking van elke deelnemer. 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoogteparcours 
 



 

Regeling op woensdagnamiddag en buiten de schooluren 
 

Het hoogteparcours is enkel toegankelijk onder begeleiding. 
 

Het is opgebouwd uit 3 omlopen:  

het groene en het rode parcours lopen deels doorheen het bos op een hoogte van 3,5 m.  

Je kan dus een heuse kruinenwandeling maken en via diverse kleine deadrides van steunpaal 

naar steunpaal glijden.  
 

Het groene parcours is het makkelijkst terwijl het rode parcours al iets meer uitdagend is.  
 

De 3de omloop is de zwarte piste en die richt zich al meer tot de echte durvers. Hier 

bedraagt de hoogte 6 meter. 
 

Binnen de tijdsspanne van 1u15 kan iedere dln (minstens) 1 omloop maken.  

Groepen die zich "echt willen uitleven" of grotere groepen (meer dan 12) boeken bvb 2 

sessies en kunnen dan zeker de 3 omlopen doen.  
 

Veiligheid & Kledij: 
 

Elke deelnemer (min. lengte : 1m40) beschikt over een klimgordel die bij de start van elke 

omloop in de vertrektoren wordt “verbonden” met de veiligheidslijn die over het volledige 

parcours loopt. Eens je “ingeklikt” bent op de veiligheidskabel, kan je het volledige parcours 

afleggen zonder 1 extra veiligheidshandeling te moeten maken. Zo is de veiligheid maximaal 

verzekerd. Er wordt gevraagd om een (lange) trainingsbroek & stevige sportschoenen te 

dragen. Handschoenen worden aangeraden. Helmen zijn ter plaatse. 

Een goede fysieke paraatheid en geen hoogtevrees is hier ten zeerste aangewezen. 
 

Betaling : per factuur 
  

Tarief :  8,5 €  per deelnemer             
 

De groep verzamelt aan de toren van het hoogteparcours met bevestigingsmail van de 

reservatie. De begeleiding staat hen daar op te wachten. Afspraken worden gemaakt en 

men ontvangt per deelnemer een veiligheidsgoldel + helm. Enkel deelnemers vanaf 1m40 

worden toegelaten op het hoogteparcours. 
 

Reservatiemomenten sessies:  
 

Weekends, vakantiedagen en  feestdagen :  

VM 10u00-11u15 / 11u15-12u30   

NM 13u30-14u45 / 14u45-16u00 / 16u15-17u30 

juli en augustus : tijdens de week, enkel in de NM 

 

Woensdagnamiddag : 

NM 13u30-14u45 / 14u45-16u00 / 16u15-17u30 
 

Minimum 6 deelnemers per sessie, maximum 12 deelnemers per sessie 
 

 

reserveren enkel via e-mail : reservaties.blaarmeersen@stad.gent  

minimum twee weken vooraf. 

 

Volgende gegevens doorgeven: Naam & voornaam, straat & nummer, plaats & postcode, 

geboortedatum, rijksregisternummer, telefoon en of GSMnr  

e-mailadres, dag & datum activiteit, uur activiteit & aantal deelnemers + leeftijd 

mailto:reservaties.blaarmeersen@stad.gent

