Facts & Figures Hof van Saksen
Overgenomen in 2012
Investeerder/eigenaar: Driestar B.V.
Exploitatie: Landal GreenParks
Ruim 600 Saksische boerderijen met 3.300 bedden
Centrumgebouw Havezate:
- Ontworpen door Cor Kalfsbeek, ingericht door Piet Boon, tuinen van Piet Ouddolf.
- Met 5 culinaire restaurants, Spa & Wellness en fitnesscentrum
- Business Centre met vergaderaccommodaties
- Waterwereld met drie indoor waterglijbanen, een 110 meter lange wildwaterbaan,
- 5 zwembaden waaronder wedstrijdbad (25 m.) met beweegbare vloer, designzwembad
met peuterbad en whirlpools,
Centrumgebouw De Brink met groot Kinderspeelparadijs (3.500m2) met o.a.
- Kinder Academies (o.a. mode acacdemie en techniek academie)
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- Klim-klauter-soft play hal Harrewar (1200m )
- Bounz Arena® met ca. 30 trampolines
- Bowlingbanen
Recreatiemeer met zandstrand en diverse strandspeeltuinen en klimtoren.
Buitenacademies: o.a. Huttenbouw, Boogschieten en archeologie
Supermarkt
Gift & Fashionshop
Bijzondere vervoersmiddelen van fiets tot Fatmax.
Kunst aan het Hof
Regelmatig wisselende exposities van schilder- en beeldhouwkunst. Huidige exposities zijn van
Henk Helmantel, Sam Drukker, Tom Dubbeldam en Paul Wieggers en buiten beeldhouwkunst
van Bert Kiewiet.
Ruim 550 medewerkers
Investeringsbedrag sinds 2013: ca. 25 miljoen euro
Investering in indoor waterglijbanen: ca. 7,5 miljoen
Bezetting: van 33% (2011) naar verwachting 75% (2017)
Omzet: van € 18 mln (2013) naar verwachting ca. € 40 mln (2017)
Herkomst gasten (2016)
Nederland 83%
Duitsland 10%
België 5%
Groot-Brittannië 1,5%
Rest: Frankrijk, Hongarije, Israël, Oostenrijk, Tsjechië, Zwitserland
Samenstelling gasten (2016)
Ouder(s) met kinderen 58%
Familiegroepen 35%
Stellen zonder kinderen 4%
Rest: vriendengroepen, alleengaanden

Glijbaan 1
Lengte

Bombo
ca. 185m (129m is de rechte lengte van begin tot eind, de banden gaan heen en
weer dus in praktijk is dit ca. 185m)
Capaciteit
320 personen per uur met 4 persoonsbanden.
Ca. 3.840 personen per dag. Ca. 1,4 mln personen per jaar.
Snelheid
max ca. 50 km per uur
Hoogteverschil 18,1m
'Thrill':
Vrije val van 10,3m met een 4-persoonsband in een gigantische halfpipe.
Totaal verval 6 verdiepingen.
Glijbaan 2
Lengte
Capaciteit
Snelheid
Hoogteverschil
'Thrill'

Intenso
178,5m
240 personen per uur met 2 persoonsbanden. Ca. 2.900 personen per dag.
ca. 30km/uur
18,1 m
Donkere glijbaan met 2-persoons banden waar je 4 keer op hoge snelheid een
360-turn maakt. De baan begint donker en onderweg kom je vele lichteffecten
tegen met daglicht of avondlicht.
Met keuzemenu voor gewenste kleur-/lichteffecten onderweg

Glijbaan 3
Lengte
Capaciteit
Snelheid
Hoogte
'Thrill':

Presto
115m
120 personen per uur bodyslide. Ca. 1.440 personen per dag.
ca. 60km per uur
18,1m
Bodyslide: Met zeer hoge snelheid maak je een soort vrije val naar beneden, met
enkele hogesnelheidbochten daarna.

Glijbaantoren
Ontwerp:
Hoogte:
'Thrill':

Drentse Schuur op poten
Cor Kalfsbeek, winnar van de grote Culturele prijs van Drente
Binnen 18,1 m, buiten 25m hoog
Veel licht - terwijl je omhoog loopt zie je telkens het mooie landschap rondom

Totale lengte indoor waterglijbanen: 422 meter
1.54 miljoen liter water per uur wordt gerecirculeerd.
Duurzaam en betrokken ondernemen
Green Key Gold gecertificeerd
Awards voor Hof van Saksen
Zoover Awards (2015 en 2016).
Kids Vakantieaanbieder van het Jaar 2016 Award:
Beste aanbieder van babyvakanties.
Winnaar Kids Zwemparadijs, categorie ‘Vakantie met overdekt zwembad’ (2015, 2016, 2017)
Winnaar beste kindermenu van Nederland 2014 en 2015.

