
Hightech snufjes in ‘ Duits Evoluon ’  
Plan voor futuristisch themapark bij het  
Duitse vliegveld Weeze. 
 
WEEZE – 17 oktober 2007 

De Nederlandse holding Diamonda uit Nunspeet wil voor 750 miljoen euro een 
futuristisch themapark opzetten bij het Duitse vliegveld Weeze, over de grens bij 
het Limburgse Nieuw-Bergen. Het bedrijf heeft daartoe een overeenkomst 
getekend met de luchthaven en de regio Kleve.  

Het park richt zich op de thema’s wetenschap, technologie, ruimtevaart, milieu, 
geschiedenis, ontdekkingen, creativiteit, cultuur en kunst. De bouw start in 2009, 
waarna in 2012 de poorten open zouden kunnen gaan.  

De initiatiefnemers schermen met grote getallen. Het park wordt veertig hectare 
groot. Er worden jaarlijks vijf miljoen bezoekers verwacht (17.500 per dag) en er 
zouden tweeduizend banen gecreëerd worden. De attracties zouden allemaal in 
vijftig meter hoge, moderne gebouwen, met beweegbare daken in de vorm van 
diamanten, worden ondergebracht. Hierdoor moeten bezoekers onder alle 
weersomstandigheden in het park terechtkunnen. Voor het park zouden de 
laatste hightech snufjes in beeld en geluid worden gebruikt, in combinatie met 
gebruikelijke attracties als achtbanen. Als het park aanslaat zijn er soortgelijke 
projecten gepland in Zuid-Afrika, China en Amerika.  

Woordvoerder Filip Zwiklinski van Diamonda zegt dat de 750 miljoen euro van 
private en professionele investeerders komt. „ En van een aantal overheden, 
maar daar mag ik nog niet over uitweiden.” Volgens Zwiklinski wordt het tijd dat 
Nederland naast de Efteling een nieuwe publiekstrekker krijgt en Europa naast 
Disneyland Parijs een nieuw soort attractie krijgt. „We willen bezoekers méér 
bieden dan alleen vertier. Je moet letterlijk wijzer worden van een bezoek aan 
ons park. Begrijpen hoe de wereld, de wetenschap en het leven in elkaar steken. 
We hebben voor Weeze gekozen, omdat het een relatief goedkope luchthaven 
heeft. We gokken er op dat zeker eenvijfde van de bezoekers met het vliegtuig 
vanuit alle delen van Europa komt.”  

Het feit dat Diamonda in de jaren negentig al betrokken was bij soortgelijke, maar 
nooit gerealiseerde themaparken in Lelystad en Lobith ( bij de Duitse grens), 
doet volgens Zwiklinski niets af aan de haalbaarheid van dit initiatief in Weeze. 
De kans dat het dit keer doorgaat noemt hij 99,9 procent. Ook zegt hij dat 
Diamonda de religieus christelijke grondslag van de projecten van destijds heeft 
laten varen. „We zijn nu een volledig op ontspanning en vermaak gericht bedrijf.”  
Een futuristisch themapark in Rijnwaarden (dorpen als Lobith, Tolkamer, 
Pannerden) ging in 2004 niet door, omdat de gemeente het plan van Diamonda 
te grootschalig vond.  

Diamonda is nu een ‘ volledig op ontspanning en vermaak 
gericht bedrijf’  

 
 

 



 
 
Een artist impression van het nieuwe themapark, net over de grens met Duitsland.  
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