
Tuinieren op niveau 
 
Tijdens het klimweekend in juni jl. viel het ons op dat er op de rotsen van Durnal wel erg veel 
begroeiing was gekomen. Soms konden we niet eens de boorhaak zien die we nodig hadden 
om onszelf te zekeren.  
Net toen we het erover eens waren dat we wel 
een bijdrage wilden leveren om dit op te 
lossen, kwam Koen Hauchecorne aanlopen. 
Koen is beleidsmedewerker van de Klim- en 
Bergsport Federatie (KBF). In zijn pakket zit 
ook de coördinatie van een ‘kuis’-ploeg. We 
wisselden email adressen uit met de 
toezegging om een groepje klimmers bij elkaar 
te krijgen om hem te helpen de rotsen schoon 
te maken. Koen staat voor de taak om 10 
klimgebieden in België schoon te houden en 
er komen in de nabije toekomst nog een paar 
klimgebieden bij, o.a. in Spontin, vlak bij 
Durnal. 
 
Uiteindelijk ging ik met Thea van den Akker, 
Harm Jansen en Frans Boogaart op 
donderdag 29 augustus naar Durnal waar we 
met Koen hadden afgesproken. 
Na het verdelen van de materialen en een 
korte uitleg hoe er werd gewerkt, gingen we 
aan de slag. Elk van ons kreeg een stevige 
rugzak met een professionele klimgordel, een 
semi-statisch touw, een voegenkrabber, een boomzaag en een snoeischaar. 
 
Het gereedschap wordt aan de gordel gehangen en het touw wordt in de rugzak gedaan met 
het midden van het touw op de bodem van de rugzak en de twee uiteinden bovenop met aan 

iedere kant een achtknoop. Als je boven bent 
gekomen bevestig je de uiteinden van het touw 
aan het zekeringspunt en laat het touw in de 
rugzak. De reden is om zo te voorkomen dat er 
een steen op het touw kan komen en het touw 
raakt zo niet verstrikt in de takken met doornen. 
 
Aan één uiteinde van het touw bevestig je de 
gri-gri die aan je gordel is vastgemaakt en aan 
het andere uiteinde de shunt. De shunt zit met 
een kort touw ook aan de gordel. Een shunt lijkt 
erg veel op een stijgklem maar dan zonder 
handvat. Zo heb je altijd een back-up bij 
calamiteiten. Op deze manier werk je veilig op 
de rotsen.  
 
Frans en ik startten in route 2 en bestreken zo 
ook route 1 en 3. Harm en Thea startten in 
route 5 en bestreken ook route 4 en 6. Met 
deze werkwijze konden we in één dag een 
behoorlijk stuk van de rotsen kuisen en zagen 
we een groot verschil met de situatie van vóór 
het schoonmaken. 



Er is doorgewerkt tot 16.30 uur, waarna we gezamenlijk een biertje hebben gedronken en 
konden terugzien op een uiterst vruchtbare dag. Veel klimmers en ook wij, 50-plussers, 
zullen veel plezier hebben van de geschoonde rotsen van Durnal! 
 
Siem van Baar 
 
 


