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Dag USAC’ers!

In dit document stellen we jullie op de hoogte van de stand van 
zaken omtrent de buitenwand die gebouwd wordt op de Uithof. 

Deze wand is een grote toevoeging aan deze vereniging,  en 
jullie zijn natuurlijk razend benieuwd! Nou, de opening komt 
steeds dichterbij,  en plannen beginnen eindelijk concreet te 

worden. Bij deze dus een samenvatting van wat er al is gebeurd, 
en wat er nog gaat komen.

Allereerst: wat houdt de buitenwand in?

-2 verschillende pilaren,  aan beide kanten te beklimmen, dus 4 wanden!
-Een lage wand (± 15 meter) met een overhang van 15%
-Een hoge wand (± 32 meter) eerst loodrecht, dan halverwege een knik met een overhang tot 8%
-Waar: Uppsalaan 5, tegenover Sportcentrum Olympos op de Uithof
-Verwachte oplevering:  30 september 2013

Hoe het allemaal begon..

Jaren geleden zijn enkele USAC’ers op het idee gekomen om bij de gemeente te vragen of er een 
buitenwand gebouwd kon worden op de Uithof. Aanvankelijk leek dit natuurlijk een heel surreal-
istisch idee. Totdat er ook het plan kwam voor een nieuwe parkeergarage/ transferium. De archi-
tect van dit gebouw had al snel bedacht dat een extra, verticale betonnen wand wel in zijn plaatje 
zou passen. De Praeses ’08-’09, Thomas van Ravesteijn, is toen met verschillende instanties rond 
de tafel gaan zitten om het idee te promoten. Langzaam kreeg het idee en letterlijk ook de buiten-
wand vorm. 



De jaren daarna is er steeds meer duidelijkheid en 
daarmee ook meer hoop voor de USAC gekomen. 
Zo zijn er eerst gesprekken geweest met de gemeen-
te en de UU die een deel van de wand zouden gaan 
financieren. Daarna is er mee gekeken met de archi-
tect die veel hulp van buitenaf heeft gekregen om 
ervoor te zorgen dat de klimwand niet alleen mooi 
maar ook praktisch en betrouwbaar zou worden. 
Afgelopen najaar hebben we ook niet stilgezeten. 
Vooral door Janneke van Ginkel is een visie voor het 
beheer van de wand. Deze kan gebruikt worden in 
de onderhandelingen met Olympos, die deze kennis 
goed kunnen gebruiken.

Het lijkt werkelijkheid te worden...

Afgelopen najaar zijn ze echt begonnen met het 
bouwen van het transferium en was het zeker dat 
daar een klimwand tegenaan zou komen. De wand 
werd gegoten in de betonfabriek van Hurks in Veld-

hoven. USAC mocht op 21 november, samen met wethouders en aannemers, mee voor een rondleiding 
over het fabrieksterrein en om de speciale, handgemaakte mallen te bezichtigen waarin de panelen van 
de wand stuk voor stuk gegoten zouden worden. Op 17 januari werden we opnieuw uitgenodigd, dit keer 
gingen ook mensen van Olympos, het universitair sportcentrum dat de wand gaat exploiteren, mee om 
de eerste echte panelen te bewonderen. Ook werd ons precies uitgelegd hoe de panelen werden gegoten, 
met alle schroefdraden voor de standplaatsen, haken en grepen er al in. Voor de overhangende lagere 
wand wordt de gehele mal gekanteld tijdens het stortproces. Ook vertelden de mensen van de beton-
fabriek dat het voor hen een 
hele uitdaging is geweest 
om een manier te bedenken 
om deze opdracht goed uit 
te kunnen voeren. 
Er werd opgeschept dat zij 
waarschijnlijk de enige fab-
riek in Nederland waren die 
dit soort complex maatwerk 
kon leveren! Zij vonden het 
dan ook erg leuk om de 
toekomstige gebruikers van 
de wand zo enthousiast te 
zien. En te zien dat wij er 
grepen in schroefden en 
een poging waagden om het 
blok te beklimmen.



Hij staat er!

Op woensdag 17 april is er eindelijk begonnen met plaatsen van de wanden tegen het Transferium op 
de Uithof. De  panelen zijn een voor een met de vrachtwagen uit Veldhoven naar Utrecht vervoerd. Hier 
zijn de onderste panelen in een kuil in de grond aan een betonnen fundering gemonteerd. Daarna zijn de 
overige wanddelen met een hijskraan op elkaar gestapeld en aan de garage gemonteerd. De hogere wand-
delen steunen met hun gewicht niet op de lagere panelen maar hangen aan de garage, zodat de wand geen 
eigen fundering nodig heeft. Het neerzetten van de hoge wand was dus eigenlijk een peulenschil, gewoon 

het opstapelen van de blokken. Het neer-
zetten van de lagere, overhangende wand 
is iets meer werk. Zij moeten steeds ver-
schoven worden totdat zij precies goed 
op elkaar liggen, en worden dus eerst nog 
ondersteund door stalen balken.

Half mei is de bouw van de beide wan-
den als het goed is klaar. Dan kan met de 
aankleding van de wand en de afwerking 
van de hele garage en omgeving begon-
nen worden. Bovenaan in de garage komt 
ter hoogte van de top van de wanden een 
poortje waardoor touwen uitgehangen 
kunnen worden. De wand is nu echter 
nog helemaal leeg en er is dus ook geen 
mogelijkheid om een touw op te hangen 
om bijvoorbeeld routes te kunnen bouw-
en. Zodra de wand af is zullen er dan ook 
eerst de topankers in geschroefd worden. 
Wanneer deze officieel gekeurd zijn, kan 
de USAC eindelijk aan de gang! 

Aan ons de taak om haken in de daarvoor 
bestemde gaten te schroeven en ook om 
de routes te gaan bouwen. We hebben 
kort geleden een routebouwcursus geor-
ganiseerd, en de deelnemers hiervan zul-
len dan ook zeker gevraagd worden een 

steentje bij te dragen. Overigens moeten er ook duizenden  rode dopjes uit de gaten worden gehaald die 
ter voorkoming van het verstoppen van de gaten tijdens het gieten dienden. Al deze werkzaamheden zul-
len gebeuren in week 25 tot en met 27 (vanaf half juni dus). Hierna kan de gehele wand gekeurd worden. 
Een spannend moment dus!



Helaas is het na deze eerste ontmoeting van USAC en buitenwand nog even wachten tot de echte op-
levering van de hele P+R. Deze staat gepland op 30 september en de USAC mag meedenken om de 
opening spetterend te maken met allerlei stunts (waar we erg goed in zijn natuurlijk). Zo kunnen we 
mooi meteen laten zien wat we allemaal in huis hebben!

En dan?

Sportcentrum Olympos gaat de buitenwand exploiteren. Dat betekent dat we nu bezig zijn om afsprak-
en te maken met Olympos omtrent het gebruik van de buitenwand door de USAC. De USAC kan zijn 
kennis en ervaringen inzetten om Olympos te helpen met de exploitatie van de buitenwand. 

Zo zal de USAC een externe hoofdroutebouwer helpen bij het ontwerpen en inzetten van de routes. 
Het is de bedoeling dat er, net zoals in de klimhal, een groepje bouwers gevormd zal worden dat de 
komende jaren de routes op de wand onderhoudt. In ruil voor deze diensten kunnen deze routebouw-
ers verwachten een tijd gratis te mogen klimmen, drankjes te krijgen bij de bar, dat soort zaken. On-
derhandelingen lopen nog, maar Olympos heeft aangegeven hier waarschijnlijk niet expliciet voor te 
betalen. 

Verder gaat de USAC instructeurs leveren aan Olympos. De USAC heeft al een jarenlang goed lopend 
opleidingssysteem en heeft daardoor veel ervaring in het geven van Indoor toprope- en Indoor 
voorklimcursussen. Ook heeft de USAC een uitgebreide kaderopleiding die gebruik maakt van het 
certificeringssysteem van de Nederlandse Klim en Bergsportvereniging. Olympos is van plan om 
klimcursussen aan niet-USAC-studenten aan te bieden. Verder willen ze ook bedrijfsuitjes en kinder-
feestjes organiseren, om zo geld binnen te halen om het onderhoud van de wand te kunnen financie-
ren. Ook wordt het voor particulieren mogelijk om materiaal te huren en gebruik te maken van de 
wand. Voor veel van deze activiteiten zijn instructeurs nodig die Olympos niet heeft. Er is binnen de 
USAC al gepeild en er zijn diverse kaderleden die het leuk zouden vinden om voor Olympos les te 
geven of bedrijfsuitjes en kinderfeestjes te begeleiden. Zij staan dan onder betaald contract bij Olym-
pos, maar bemiddeling loopt gewoon via het bestuur. Waar dan rekening mee gehouden moet worden 
is dat het opleiden van kader binnen de USAC vrijwillig en kosteloos gebeurt. Het is natuurlijk niet 
de bedoeling dat studenten een uitgebreide kaderopleiding volgen bij de USAC om vervolgens geld 
te verdienen bij Olympos, en dan niks meer voor de USAC doen. Over de precieze oplossing voor dit 
probleem wordt nog nagedacht. 



Dus... hoe gaan we dat ding nou beklimmen?!

Uiteindelijk is er een kans dat de USAC vaste klimtijden gaat krijgen, bijvoorbeeld maandag- en woens-
dagavond. We proberen deze tijden gratis te krijgen, maar verwachten dat we wel een kleine entree zullen 
moeten betalen. Op alle andere tijden zullen kunnen we ook flinke kortingen verwachten. In principe 
zal de wand 7 dagen per week van 08:00 uur tot 22:00 uur open zijn. We zullen echter rekening moeten 
houden met de verdere exploitatie van Olympos (cursussen, kinderfeestjes etc.). Hier omheen kunnen we 
dan waarschijnlijk naar believen komen en gaan. Er bestaat ook een optie dat we voor deze overige tijden 
een soort abonnement kunnen kopen, zodat bijv. studenten tussen colleges door even wat routes kunnen 
klimmen, zonder voor dit uurtje een hele dag entree te betalen.
We beseffen echter goed dat de USAC-klimtijden op de hal niet moeten lijden onder deze nieuwe wand, 
en zorgen dus dat niemand zich hier zorgen om hoeft te maken.
Klimmers kunnen materiaal zoals touw en setjes huren bij Olympos (tarief nog onbekend). USAC’ers 
kunnen ook hun eigen materiaal (of materiaal gehuurd van de vereniging) kosteloos meenemen en ge-
bruiken.
De USAC kan deze wand natuurlijk voor meer gebruiken dan alleen vertier. Het is ook ideaal voor 
opleidingen! Halverwege de hoge wand worden bijv. standplaatsen ingericht. Daardoor is het mogelijk 
om te multipitchen, wat dus perfect is voor onze OV-cursus.
Precieze onderhandelingen over al deze zaken lopen nog, en we zullen dan ook moeten beslissen voor 
welk scenario we het hardst willen pleiten. We zullen jullie als leden dan ook nog peilen over wat jullie 
nou willen: vaste tijden, welke tijden dan, abonnementen, etc. Vervolgens gaan we natuurlijk proberen 
het resulterende ideale klimbeeld te verwerkelijken. In de onderhandelingen staan we dan sterk door alles 
wat wij voor Olympos doen door het aanbevelen van experts, instructeurs en routebouwers. De komende 
weken zullen we vaker met Olympos rond de tafel gaan zitten om definitieve afspraken te maken.

En uiteindelijk rest ons niets dan een mooie zomerse dag afwachten… en dit meer dan 30m hoge resul-
taat van jarenlange inspanning te bedwingen!


