
Hoogste festival zipline van Europa verrijst op Mysteryland 
 
Op 25 en 26 augustus kunnen de bezoekers van Mysteryland met een snelheid van 70 
kilometer per uur ruim 400 meter naar beneden razen vanaf de 40 meter hoge Big 
Spotters Hill, vast herkenningspunt op het voormalig Floriadeterrein. Er wordt gewerkt 
aan een duo zipline, waardoor bezoekers in tweetallen de afdaling kunnen maken. De 
constructie herbergt in totaal 17 ton staal en 1,2 kilometer staalkabel en is de hoogste 
festival zipline van Europa. De attractie wordt ontwikkeld in samenwerking met Holland 
Casino en Zipholland. Deelnemers aan de zipline maken door middel van een levend-
roulette-spel kans op mooie prijzen. 
 
Martijn van Daalen, Commercieel Directeur van Mysteryland: “Door het partnership met 
Holland Casino kunnen wij iets unieks toevoegen aan de festivalbeleving van onze 
bezoekers. Er is veel tijd in gestoken om deze primeur in Europa mogelijk te maken. Wij 
kunnen niet wachten om eind augustus de eerste bezoekers naar beneden te zien suizen van 
onze iconische piramide’’. 
 
Daniël van Dijkman, Directeur Marketing & E-Commerce van Holland Casino: “Onze 
samenwerking met Mysteryland sluit aan bij de ambitie van Holland Casino om mensen te 
verrassen met een spel- en spanningselement in een bijzondere en positieve omgeving. 
Mysteryland is daar een uitstekend voorbeeld van. Het is een toonaangevend festival in 
Europa en ver daarbuiten met een brede en diverse groep muziekliefhebbers. Sinds dit jaar 
is Holland Casino partner van de Maarten van der Weijden foundation, de opbrengst van de 
zipline komt geheel ten goede aan deze foundation.” 
 
Via hollandcasino.nl zijn vanaf juli duo-ritten voor de zipline te winnen en tickets voor 
Mysteryland.  
  
Mysteryland 
Mysteryland is sinds de eerste editie in 1993 uitgegroeid tot het grootste meerdaagse dance 
festival van Europa. In het weekend van 23, 24 en 25 augustus komen meer dan 100.000 
bezoekers naar het festivalterrein. Op de bijbehorende Holy Ground Camping, waar ook een 
separate programmering wordt aangeboden, overnachten ruim 17.500 bezoekers.  
 
Voor de komende editie zijn de tickets voor zaterdag inmiddels uitverkocht. Weekend, 
Camping en Sunday Tickets zijn nog beschikbaar en te verkrijgen via 
http://tickets.mysteryland.nl. 
 
Holland Casino  
Holland Casino is in 1976 opgericht en kreeg van de Nederlandse overheid een exclusieve 
vergunning om tafelspelen aan te bieden. In 1986 werd dit uitgebreid met een vergunning 
voor casino speelautomaten. Dit maakt Holland Casino het enige échte casino van 
Nederland. Holland Casino biedt haar gasten spannend, verrassend en betrouwbaar spel in 
een veilige omgeving. Holland Casino heeft 14 vestigingen in heel Nederland. Het 
kansspelaanbod van Holland Casino staat onder extern toezicht van het NMi en de 
Kansspelautoriteit. 
 


