Zondag opent grootste klimhal van Nederland haar deuren

Meer dan 400 routes om te kiezen
Flinke valmatten

Bedrijfsleider Rick Verlaan: 'Dit is de
nieuwe generatie klimhal'.
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UTRECHT
Neoliet Utrecht, het grootste klimen bouldercentrum van Nederland,
opent zondag na twee jaar klussen
eindelijk zijn deuren.
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De klimhal is met 300 klim- en 120
boulderroutes wel twee keer zo
groot als het centrum dat het record
nu op zijn naam heeft staan. Maar
voor het zo ver is, is er nog wel een
hoop werk aan de winkel.
De klimhal staat nog in de steigers;
de trappen zijn afgeplakt tegen stof,
de bar staat in de was, het
espressoapparaat wordt
geïnstalleerd, de turnmatten en
valvloeren moeten er nog in, de
tafels staan in de lak en er is nog
geen verwarming. Maar het
belangrijkste staat: de twintig meter
hoge klimmuur met greepjes in
vrolijke kleuren lijkt klaar voor
gebruik. De bouwvakkers maken er
al dankbaar gebruik van, want
tijdens het maken van de
klimroutes, hangen zij - gewapend
met een helm en natuurlijk
gezekerd - zelf ook in de touwen.

De binnenkant is dan bijna af, maar
het volgende project staat alweer in
de startblokken. Volgende week
wordt er begonnen aan de
buitenkant en in maart moet het af
zijn. Dit moet ervoor zorgen dat er
ook in het buitenseizoen bij Neoliet
Utrecht geklommen kan worden.
Het centrum is volgens Verlaan de
'nieuwe generatie' klimhal, omdat
ze zowel klim- als
boulderfaciliteiten hebben. Het gaat
weliswaar niet om een heel grote
boulderhal, maar 'het biedt ruimte
voor klimmers die ook willen
boulderen'. Klimmen kan tot een
maximum van twintig meter,
waarbij je gezekerd bent aan een
touw. Boulderen doe je zonder
bescherming en mag tot een
hoogte van ongeveer vijf meter.
Niet iedereen mag zomaar de
touwen in; ervaring is verplicht. Heb
je die niet, kun je een
beginnerscursus doen. En dan nog
hang je niet zomaar tussen de
gevorderde klimmers. ,,Onze hal
bestaat echt uit een route met een
idee en verschillende
moeilijkheidsgraden. Het is niet
alsof we zomaar een paar greepjes
in de muur hebben geschroefd."
Zondag wordt de hal om 15.30 uur
door een wethouder geopend.
,,Mensen kunnen hier gratis komen
klimmen, mits ze ervaring hebben.
Voor kinderen zonder ervaring,
hebben we zekeraars klaarstaan.
We gaan barbecueën en er is een
kleine bierproeverij. We maken er
een feestje van."

Bedrijfsleider Rick Verlaan, zelf ook
een klimfanaat, staat te trappelen
om de laatste loodjes af te ronden
en zijn centrum eindelijk te openen.
,,Zoals je ziet, moet er nog veel
gebeuren. Dat gaat wel lukken,
maar het is overuren maken. We
zijn flink aan het klussen. Maar
uiteindelijk gaan we open en kan
hier flink geklommen worden."
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