Project Toverland: De Magische Vallei en de keien van de Beijer
De Beijer Bouwgrondstoffen BV draagt zijn steentje bij om de Magische Vallei om te toveren tot de
grootste sensatie van 2013! In onze groeve in Bürgen (Duitsland) wordt hard gewerkt om de Mosel
Grauwacke speciaal te produceren voor dit project. Ruud Moors van Toverland vertelt over het project
en de samenwerking.
Ook in het najaar (van 2012) is het bij Toverland in Sevenum (Limburg) topdrukte geweest. “Er wordt
namelijk druk gebouwd aan de nieuwe uitbreiding van het park”, vertelt Ruud Moors
hoofdgroenvoorziening van Toverland. “Het nieuwe themagebied genaamd ‘De Magische Vallei’ is
een uitbreiding van het bestaande buitengebied met maar liefst acht nieuwe attracties en meerdere
horeca voorzieningen”.
“De uitbreidingsplannen zijn ontstaan uit de strategie van Toverland om van een indoor attractiepark
door te ontwikkelen naar een all weather themapark voor het hele gezin.
De houtenachtbaan Troy en het schommelschip Scorpios zijn al mooie voorbeelden van de
thematisering in het park”.
“In april 2013 worden de poorten geopend tot de grote vallei vol verrassingen. De bezoekers kunnen
het landschap ontdekken over allerlei dwaalpaadjes langs de enorme stenenwanden van 6 meter
hoog, grote watervallen, vijverpartijen, unieke hoogte verschillen en betoverende attracties”.
Ruud Moors is verantwoordelijk voor de totale aanleg van het groen in de tuinen, de vijverpartijen en
de spectaculaire watervallen in het gebied. Vanaf dag één is hij betrokken bij de invulling van het
buitengebied en de materiaal keuzes.
Materialen:
“De grote vraag die wij ons vooraf hebben gesteld: Hoe kunnen wij het beste een vallei nabouwen,
zodat de bezoekers zich in een andere belevingswereld wanen. In eerste instantie hadden we bedacht
rotsen te maken van spuitbeton.
Tijdens onze zoektocht naar materialen voor de vallei zijn we ook op reis gegaan in de Belgische
Ardennen om inspiratie op te doen. Al snel hadden we gezien dat de uitstraling van natuurlijke stenen
veel meer tot de verbeelding spreekt. Door de enorme oppervlaktes van de vallei zou spuitbeton
overigens veel te kostbaar worden. De stenen zijn tot in het kleinste detail verwerkt in het ontwerp.
Hierdoor hebben we een enorme hoeveelheid steen nodig, bijna 3.000ton steen (gelijk aan 100
volgeladen vrachtwagens). Maar waar haal je zo’n hoeveelheid steen vandaan? Al snel kwamen we
uit bij De Beijer Bouwgrondstoffen uit Kekerdom (bij Nijmegen).”
De Beijer is één van Nederlands grootste grondstoffen leveranciers. Een groot voordeel is dat De
Beijer de hele distributieketen in eigen handen heeft; van steenwinning tot aan de uitlevering op
locatie. Ze hebben eigen productielocaties, staan bekend om hun snelle leveringen en hebben in hun
depot allerlei stenen van klein tot groot op voorraad uit heel Europa.
“Na een uitgebreide rondleiding over hun opslagterrein in Kekerdom en adviesgesprek zijn we een
bijzondere steensoort tegengekomen die precies past in de Magische Vallei. De Mosel Grauwacke
zwerfstenen met een grijs/paarse kleur krijgen door wisselende lichtinval een magische uitstraling. De
stenen hebben als groot voordeel dat ze makkelijk te verwerken zijn. De eerste wanden van
zwerfkeien worden nu opgebouwd. We zijn erg blij met het resultaat en de samenwerking”.
Attracties:
De eerste fase met de spinning coaster genaamd ‘D’ Wervelwind’ is afgerond. Dit is een achtbaan
waarbij de karretjes draaien tijdens de rit, waardoor de beleving steeds anders is. Er komt een
avontuurlijke River Rapid. Bezoekers kunnen zich in ronde bootjes laten meevoeren op een
snelstromende rivier die dwars door de vallei kronkelt.
Daarnaast voorzien de uitbreidingsplannen in een familiehoek met een watercarrousel en een toren
waarbij bezoekers zichzelf in een bakje omhoog kunnen hijsen om daarna gecontroleerd weer terug te

zakken. Ook komt er een klimkasteel, een waterballonnenbattle, airtrampolines en een
survivalparcours boven het water.
Toekomst:
“Naast de Magische Vallei kijken we al verder en liggen er al nieuwe uitbreidingplannen klaar. In de
toekomst willen we verblijfaccommodaties realiseren. Ook in deze fases zien we goede
samenwerkingsmogelijkheden met de Beijer Bouwgrondstoffen. Door deze verblijfsaccommodaties te
realiseren willen we in de toekomst transformeren van een dag attractie naar een resort voor
meerdaags verblijf. Er liggen nog genoeg kansen voor Toverland en wij zien de toekomst dan ook erg
positief tegemoet”.

