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BERGTRENDS    
Dat de bergen altijd voor een flink portie inspiratie zorgen, blijkt wel uit de hier genoemde 
voorbeelden. Zelfs klassiekers beleven hun revival.

Boulderen omhoog!
Boulderen, het jonge zusje van wandklim-

men, geniet in ons land van een flinke op-

mars. Nadat met Monk in 2007 in Eindhoven 

de eerste boulderhal van Nederland werd 

geopend, volgde Cube in Enschede begin 

dit jaar en staan Graviton (Sittard) en Bleau 

(Delft) in de startblokken om hun deuren 

te openen. Boulderen is een technische 

klimsport, waarbij je via korte routes, zonder 

touw en gordel, naar boven klimt.  

De maximale hoogte is 4,5 meter en op de 

grond liggen dikke matten als vangnet. Houd 

voor het laatste nieuws de sites cubeboul-

dergym.nl, delftsbleau.nl en gravitonboul-

dergym.nl in de gaten!

Hutje in de stadsbergen
Dat een chalet niet per definitie thuishoort op de groene of witte almen, maar zich ook prima 
redt op een glooiende stadsmuur blijkt wel uit het project van Mark Reigelman, Jenny Chapman 
en Paul Endres. In het kader van het Manifest Destiny!-project spijkerden de ontwerpers in de 
heuvels van San Francisco een houten hutje aan de wand van Hotel des Arts (Bush Street 447). 
Dit als eerbetoon aan Amerikaanse pioniers die in de 19e eeuw naar het toen nog onontdekte 
westen trokken. Ondanks dat het chalet tot 28 oktober 2012 aan het hotel hangt, kun je er helaas 
geen uiltje in knappen. unofficialoffice.com/manifest-destiny

Meindle Badile
Handgemaakt, dubbel  
gestikt (zwiegenäht), 
plantaardig gelooid leer, 
Vibram zool. Verkrijgbaar 
voor dames en heren. 

€ 229,90. meindl.de

Hanwag Bergler Bio 
Handwerkkunst, dubbel gestikt (zwiegenäht),  
Chroomvrij bio-leer (of in waxed Nubuk) Vibram zool. 
Verkrijgbaar voor dames en heren.  
€ 269,95. hanwag.nl.

Oude liefde roest niet Hoe snel productontwikkelingen ook gaan en hoe fancy de materialen en de oplossingen tegenwoordig 

ook zijn; oermodellen, de rasklassiekers blijven altijd overeind en mogen op een goed moment gewoon weer voorin de schappen staan. Dat 

overkomt nu de traditionele bergschoen die, nog beduusd van alle aandacht, komend jaar zelfs een rol speelt in het straatmodebeeld. Drie voor-

beelden van oude modellen die dit jaar weer helemaal nieuw zijn. 

Keen Glarus 
Moderne bergwandelschoen 
met de looks van een klassie-
ker. Leren ‘upper’ met KEEN.
DRY waterdicht, ademend 
membraam. Verkrijgbaar  
voor dames en heren.  
€ 159,95. keenfootwear.com 
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