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/ONBEKEND IS ONBEMIND, EN ONBEKLOMMEN:

Rocher de Sècheval

Wie ooit een klimopleiding volgde, heeft ongetwijfeld al kennisgemaakt met de rotsmassieven
in Dave, Durnal, Yvoir of Mozet. Ook na afloop van de opleiding, grijp je gauw terug naar dit
bekende terrein. Maar wist je dat Wallonië nog talrijke andere, weliswaar kleinere klimgebieden
herbergt? In deze rubriek “Onbekend is onbeklommen” stellen we telkens een onbekend of vergeten rotsmassief aan je voor. In dit nummer presenteren we: de Rocher de Sècheval

D e massieven die aan bod komen in deze rubriek, zijn stuk voor
stuk een bezoekje waard en zelde overbevolkt. Maar opgelet: deze
rotsmassieven zijn niet geschikt om met grote groepen te bezoeken.
Initiaties, individuele uitnodigingen en daguitnodigingen zijn hier
uit den boze. Bezoek deze massieven steeds op een discrete en
ecologisch verantwoorde wijze.

Aanbod
Moeilijkheid
4		
5a, 5b en 5c
6a, 6b en 6c
7a, 7b en 7c

Aantal routes
2		
6
5
-

Rocher de Sècheval (Rocher du viaduc)
Hoe geraak je er?
Specifieke kenmerken
Bepaald in de vrije natuur zit je hier niet, zo onder een snelweg
en langsheen een drukke lokale verbindingsweg. Maar toch is
dit kalksteenmassiefje van een 15-tal m hoog je bezoekje waard,
als je bijvoorbeeld op weg bent naar de Hoge Venen of naar de
nieuwe KBF-hut in Burg-Reuland. Jean-Claude Vittoz ontdekte
de mogelijkheden van het gebied in 2007, poetste het en richtte
er 13 routes in. Een deel daarvan is geëquipeerd met broches,
andere met spits, enkele routes zijn niet geëquipeerd, en die moet
je dus zelf afzekeren met mobs, ofwel in toprope klimmen. Relais
zijn aanwezig, en bestaan meestal uit 2 spits. Al bij al niet KVB
3-conform, dus.

De rotsen liggen te Remouchamps, onder de viaductbrug van de A25,
op de plaats waar de Rue de Louveigné onder de E25 passeert. Er
is een ruime parking aanwezig, en vandaar is het 1 minuut stappen
tot aan de voet van de rotsen. Coördinaten Google Maps: 50.482804,
5.716299
Meer informatie
De routes zijn onderaan genummerd in geel. Met behulp van de info op
http://infosescalade.forumup.be/about803-0.html vind je gemakkelijk
je weg terug.
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