
groepsgrootte kan variëren van 
6 tot 200 personen. We hebben 
de beschikking over meerdere 
ruimtes voor het geven van 
presentaties en om te vergaderen. 
Daarnaast kan er een koffi etafel, 
lunch of diner geserveerd 
worden.”
Paalberg Adventure heeft 
alle activiteiten zelf bedacht, 
ontwikkeld en gebouwd, met 
respect voor de natuur waarin 
ze plaatsvinden. De prachtige, 
natuurlijke omgeving zorgt voor 
een sfeer die de beleving van de 
activiteit compleet maakt en de 
impact ervan vergroot.
Een overtuigend voorbeeld van 
buitengewoon beleven. 

De activiteiten van Paalberg 
Adventure zijn een uitstekende 
mogelijkheid om op een 
plezierige en sportieve manier 
aan het teamgevoel te werken. 
Veel activiteiten vinden plaats in 
Klimbos Ermelo, dat onderdeel is 
van Paalberg Adventure. Nieuw 
op het terrein en uniek op de 
Veluwe is de klim- en abseilwand 
van ruim 9 meter hoog. Ook 
is dit jaar het teambuildingbos 
bijgebouwd

Er is keuze uit diverse 
adventureprogramma’s. Stefan 
Krijthe, manager outdoor 
van Paalberg Adventure, 
schetst enkele van de talrijke 
mogelijkheden: “Wij stellen 
in overleg met onze klanten 
een uitdagend programma 
samen, geheel aangepast aan 
hun wensen. Wij zoeken díé 
activiteiten uit die passen bij het 

plan en het doel. De activiteiten 
kunnen zich beperken tot 
een dagdeel, maar er zijn ook 
programma’s voor de hele 
dag inclusief diner, eventueel 
met overnachting, of zelfs een 
meerdaags congres. Maar net wat 
de klant wil. We leveren compleet 
maatwerk.”

Midden in de natuur
In het klimbos gaan de 
deelnemers onder professionele 
begeleiding van instructeurs op 
zoek naar hun fysieke grenzen 
en werken ze aan verbetering 
van het groepsgevoel. “Hierbij 
houden de instructeurs altijd 
de veiligheid scherp in het 
oog. Op een speelse manier 
leren de deelnemers wat goede 
samenwerking is, ze ontwikkelen 
verantwoordelijkheidsgevoel, 
leren hoe te communiceren, 
elkaar te vertrouwen en wat goed 
leiderschap is.” 
Naast de activiteiten in 
het klimbos zijn er GPS-
wandeltochten, mogelijkheden 
voor mountainbiken, 
handboogschieten, vlotbouwen 
en kanovaren bij Nulde, en 
katapultbouwen. De wandel- en 
fi etstochten zijn gericht op puur 
genieten van de natuur.
“Deze activiteiten zijn er 
voor het gehele bedrijf of 
een bedrijfsafdeling. De 
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Werken en ontspannen kunnen goed samengaan. Zeker wanneer dat 
gebeurt in een natuurlijke, rustgevende en toch uitdagende omgeving. 
Paalberg Adventure, onderdeel van de VDB Recreatie Groep, 
combineert al deze eigenschappen en organiseert avontuurlijke 
buitensportactiviteiten midden in de Veluwse bossen. Ideaal voor 
een bedrijfsuitje en voor teambuilding met uw personeel. Maar dat 
niet alleen; u kunt bij De Paalberg ook vergaderen, uw presentaties 
houden en meerdaagse congressen organiseren. En dat in een 
prachtige, bosrijke ambiance.   

vontuurlijk ontspannen
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