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KBF renoveert in Maillen en Burg-Reuland 
Het gonst van de bouwplannen bij de Klim- 
en Bergsportfederatie. Dit voorjaar kreeg 
de getrouwe Chaveehut in Maillen een 
grondige opknapbeurt. Daarnaast investeert 
de KBF in een gloednieuw onderkomen in de 
Belgische Oostkantons. Hoog tijd voor een 
gesprek met KBF-voorzitter Tuur Ceuleers.

Burg-Reuland

Chaveehut - Maillen 
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KBF renoveert in Maillen en Burg-Reuland 

Tekst Isabeau Vogeleer / foto’s archief KBF

Oproep vrijwilligers 

Wil jij jouw steentje bijdragen aan de afwerking van 
de KBF-hut in Burg-Reuland? De KBF is op zoek naar 
pleisterwerkers, schrijnwerkers, tegelplaatsers en allround 
handige harry's en henrietta's. Interesse? Laat het ons 
weten via info@kbfvzw.be. 

KBF: De Chaveehut is dit voorjaar deels gerenoveerd. Wat is er 

gebeurd en waarom? 

Tuur Ceuleers: “Er werden in het verleden regelmatig kleine ingrepen 

gedaan om te hut te verbeteren, maar de verwarming en het sanitair 

bleven een pijnpunt. Bovendien ontbrak er een masterplan met een 

visie voor de Chaveehut op de langere termijn. Na 25 jaar trouwe 

dienst hebben het sanitair en de verwarming een update gekregen. We 

hebben gekozen voor een energiezuinige verwarming met zonneboiler.” 

KBF: Wat verandert er voor de gasten? Zijn er meer slaapplaatsen?

Tuur: “De mooie en ruime sanitaire voorzieningen bieden duidelijk meer 

comfort voor onze gasten. We hebben hiervoor wel twee slaapplaatsen 

moeten inleveren.” 

KBF: De Chaveehut wordt al jaren gerund door een enthousiaste ploeg 

vrijwilligers. Voelde dat als een extra verantwoordelijkheid bij het 

opmaken van de plannen? 

Tuur: “Onze eerste bekommernis zijn natuurlijk de gasten, maar ik 

denk dat een enthousiaste wirt (huttenwacht, n.v.d.r.) borg staat voor 

gelukkige gasten.” 

   

KBF: De KBF investeerde enkele jaren geleden in de aankoop van een 

nieuwe hut in de Belgische Oostkantons. Waarom?  

Tuur: “In 2018 loopt de erfpacht voor de refuge De Roeck in Ovifat 

af. Ondanks het beperkte comfort in Ovifat, registreerden we toch een 

groot aantal overnachtingen in deze refuge. De regio ‘Ost-Belgien’ 

heeft dan ook heel wat te bieden voor fietsers en wandelaars. De hut in 

Burg-Reuland komt er ter vervanging van de refuge in Ovifat.” 

KBF: De hut heeft een grondige opknapbeurt nodig. Welke werken zijn 

er intussen gebeurd en wat staat er nog op het programma?  

Tuur: “Het gebouw dateert van voor 1880 en was voordien een café. 

We hebben de hut gekocht van de Duitstalige scouts. In eerste instantie 

zag het gebouw er redelijk goed uit. Maar eenmaal de werken van start 

gingen, bleek het houten vakwerk in slechtere staat dan verwacht.” 

KBF: Welke faciliteiten zullen er aanwezig zijn?  

Tuur: “Er zal plaats zijn voor dertig gasten op kamers van maximaal 5 

personen. Anders dan in de Chaveehut kun je er geen warme maaltijden 

krijgen. Maar er is een goed ingerichte keuken en een gezellige 

bar. Uiteraard is er ook het nodige sanitair. We voorzien voldoende 

stopcontacten, ook voor elektrische fietsers. De hut ligt dan ook aan 

lijn 47: een Duitse spoorlijn die Trois-Vierges in Luxemburg met Aken 

verbindt. In het begin van de jaren 60 is de spoorlijn in onbruik geraakt. 

Sinds 2015 is de spoorlijn getransformeerd tot een fietspad opgenomen 

in het Waalse RAVeL netwerk.”   

KBF: Vanaf wanneer kunnen KBF-leden in de nieuwe hut overnachten?  

Tuur: “We hopen dat de hut in november klaar zal zijn. De eerste 

reservatie is intussen binnen voor eind november. Deze groep zal de 

spits afbijten!”  ▲


