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Beringen, bij iedereen gekend omwille van 
zijn mijnsite be-MINE. Deze omvat maar 
liefst 100 000 m2  aan gebouwenpatrimo-
nium en is hiermee de grootste industriële 
erfgoedsite in Vlaanderen en uniek in 
Europa. Be-MINE is een ware transformatie 
ondergaan met de aanwezigheid van winkels, 
een duikcentrum, een avonturenberg én 
klimcentrum Alpamayo dat op 16 december 
2016 zijn deuren opende. Dat de site nog 
steeds het industriële karakter van de 
mijn draagt, is ook voelbaar wanneer 
je klimcentrum Alpamayo binnen stapt. 
Staal, glas en klimwanden vormen een 
harmonieus geheel.

Klimmen in industriële sfeer
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Klimmen in industriële sfeer

Tekst Pleun van Looij / foto’s archief Alpamayo

Klimcentrum Alpamayo, door AIB-Vinçotte gekeurd, bestaat uit 18 meter hoge 

klimwanden die gelegen zijn in een oude elektriciteitscentrale. De oudste delen 

van het gebouw dateren uit 1910. Het doel van dit unieke kader is, in de woorden 

van initiatiefnemer Jan Larosse, om sport en beleving te bundelen. Voorlopig kan je 

in de hal enkel lengteklimmen maar het klimcentrum zit niet stil en zal 1 september 

2017 ook een boulderzaal openen. Op de schachtbok zullen outdoor klimactiviteiten 

geïnstalleerd worden. De 50 meter hoge schachtbok is vlak naast het klimcentrum 

gelegen en leent zich perfect voor een resem aan trainingsmogelijkheden (via 

ferrata, abseilen, industriële technieken, enz.). 

INDUSTRIËLE SFEER

Het klimcentrum Alpamayo boeit zowel de geoefende als de onervaren klimmer. 

Ook voor kinderen zijn er speciale wanden voorzien voor opleidingen en recreatie. In 

cijfers uitgedrukt bestaat de hal uit 1300 m² klimoppervlakte en aan de constructie 

kwam zo’n 43 ton staal te pas. De klimzaal wordt in de toekomst nog uitgebreid met 

een 400 m² ruime boulderzaal. Er vallen in totaal 180 routes te klimmen, verspreid 

over 60 touwen en 8500 grepen, in uiteenlopende moeilijkheidsgraden.  Rekening 

houdend met de graad van overhang zijn er routes die in klimlengte tot 25 meter 

kunnen oplopen. In het midden van de zaal bevindt zich een toren van 13 meter 

hoog.

Een mooi staaltje design zijn de twee plexiglazen klimwanden. Deze geven je 

vanuit de cafetaria de mogelijkheid de hele klimzaal te overschouwen. Hiernaast is 

het ook een speciale beleving om je eens naar boven te werken op een doorzichtige 

muur. En voor de smartphone-liefhebbers onder ons, iedere route is voorzien van 

een QR-code. Bij het scannen van deze code krijg je informatie over de routebouwer 

en het soort route dat je zal klimmen (technisch, krachtig, enz.). 

Tot slot biedt de cafetaria je de mogelijkheid om na het klimmen gezellig iets 

te drinken en na te praten. Deze is ingericht in de voormalig stuurkamer van 

de elektriciteitscentrale en ligt op 6 meter hoogte waardoor je, zoals reeds 

vermeld, een indrukwekkend zicht hebt op de hal door de plexiglazen wanden. De 

wandkasten met schakel- en meetapparatuur en bedieningstafels geven het geheel 

een industriële sfeer. En voor wie het ultieme berggevoel wil, is er een Oostenrijkse 

Almdudler te bestellen. 

Klimcentrum Alpamayo is verbonden met zuster-klimzaal Olympia. Hierdoor worden 

dezelfde prijzen gehanteerd en zijn gecombineerde abonnementen mogelijk. ▲

ALPAMAYO KLIMCENTRUM

be-Mine 21 - 3582 Beringen 
011 96 66 66 / info@alpamayo.be
www.alpamayo.be 


