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 Tekst Reginald Roels                                          

Meer dan vijftig enthousiastelingen zakken op zaterdag 11 februari af naar het rotsmassief in 
Hotton om de handen uit de mouwen te steken tijdens de eerste collectieve rotsbeheerdag. De 
ervaren rotten van het Belgian Rebolting Team staan klaar om deze groentjes – inclusief mezelf 
– de kneepjes van het vak te tonen. “Hotton is hiervoor de geknipte locatie”, zegt Tom De Vocht. 

 Tekst en foto’s Isabeau Vogeleer

Een jaar geleden was het massief in Hotton klaar om gesloten te 

worden”, legt Tom uit. Tom De Vocht is verantwoordelijk voor de 

rotswerking bij Bergsportvereniging Provincie Antwerpen (BPA) 

en coördineert de werkdag in Hotton. “Dankzij overleg tussen 

KBF, DNF (Département de la Nature et des Forêts, n.v.d.r.) en de 

natuurvereniging Natagora kon het klimgebied toch blijven bestaan. 

Het werk dat we hier verzetten is daarvoor cruciaal.” Tijdens deze 

collectieve rotsbeheerdag werken de verschillende KBF-clubs samen 

die deel uitmaken van het Belgian Rebolting Team. De ervaren 

rotswerkers gaan zelf aan de slag, terwijl een twintigtal nieuwkomers 

zich in groepjes verdelen. Er zijn vandaag drie werkposten: eerst 

maken we verschillende routes schoon, dan leren we om een haak te 

plaatsen en ten slotte steken we een handje toe bij de snoeiwerken.  

Op de eerste werkpost worden we aangetuigd met allerlei materiaal: 

klimgordel, helm, een ruwe borstel en een instrument dat lijkt op 

een koevoet. “Normaal dalen we af van op de top van het massief 

om de routes te poetsen”, legt Iris uit, “maar in deze sector 

moeten we onderaan vertrekken. Daarom stijgen we eerst op deze 

statische touwen.” Met behulp van twee toestellen demonstreert Iris 

moeiteloos hoe we ons een weg naar boven hijsen. Vervolgens legt 

Thomas uit hoe we de route schoonmaken. Zonder dit werk zouden 

de routes in een mum van tijd opnieuw overgroeid geraken. Ook 

losse stenen halen we weg, en precies daarom werken we steeds 

in één lijn.

Nu is het aan ons. Het ‘jumaren’ vergt enige handigheid, maar het 

duurt niet lang voor een rotsblok ter grootte van een voetbal met een 

luide plof op de grond belandt. Cailloux!  

‘Anti-Hollander’ 

Na de pauze met een welverdiende beker hete soep start de 

demonstratie waar we misschien wel het meest naar uitkijken: we 

halen de boormachine boven! ‘Bies’ vertelt eerst over de lange 

administratieve weg en het snoei- en poetswerk dat voorafgaat aan 

de opening van een klimgebied in België. Daarna krijgen we de kans 

om zelf enkele knopen te oefenen die gebruikt worden om veilig te 

werken op de rots. “Wanneer het poetswerk achter de rug is en de 

klimlijn is uitgezet”, legt Bies uit, “dan duiden we met stukjes tape 

aan op welke plaatsen in de route we een haak plaatsen. De eerste 

drie haken zijn de belangrijkste, maar ook de moeilijkste, omdat het 

risico steeds bestaat dat de klimmer op de grond valt.” Op de meer 

recente massieven is het de tendens om de afstand tussen de haken 

klein te houden. “De routes vergen vandaag minder engagement, 

vroeger equipeerden we meer anti-Hollander”, zegt Bies met een 

knipoog naar de twee aanwezige Noorderburen. Maar er zijn ook 

voordelen om routes minder avontuurlijk te equiperen. “Er gebeuren 

minder ongevallen, en wanneer de route vaak wordt geklommen, 

vergt de route minder onderhoudswerk.” 

ROTSKLIMMEN                                                                                                                                           
                                                                                                                                                  

/Aan de slag in 
                   Hotton  

“De nieuwe route wordt vaak dezelfde dag nog geklommen 
en de eer gaat naar de behaker. het is haast onmogelijk om 
de routes die je zelf hebt geëquipeerd te quoteren, je hebt 

de route immers al zó vaak geklommen...”
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Dan breekt het moment aan waarop Bies ons de boormachine 

aanreikt. De eerste kandidaat om de boormachine te bedienen, 

beklaagt zich al snel zijn enthousiasme: het is hard labeur! Met een 

blaasbalg maken we het gaatje stofvrij en lijmen daarna de haak 

vast met tweecomponentenlijm. “Na twee uur is de lijm droog. De 

nieuwe route wordt vaak dezelfde dag nog geklommen en de eer 

gaat naar de behaker,” zegt Bies. “Het is haast onmogelijk om de 

routes die je zelf hebt geëquipeerd te quoteren, je hebt de route 

immers al zó vaak geklommen.” De standplaatsen op de massieven 

beheerd door het Belgian Rebolting Team zien er steeds hetzelfde 

uit: een gegalvaniseerde ‘broche’ én eentje in INOX, verbonden 

met een ketting. “We doen dit op vraag van de klimscholen, maar 

de meningen hierover zijn verdeeld. Niet op alle massieven zien 

de standplaatsen er immers hetzelfde uit. Beginnende klimmers 

moeten hier ook op voorbereid zijn.” 

Zeldzame vlinders 

Ten slotte helpen we bij het opruimen van het snoeiafval dat wordt 

verbrand op een kampvuurtje aan de waterkant. “De terrassen op de 

top van het massief worden jaarlijks gesnoeid om de kalkgraslanden 

te beschermen”, legt Tom De Vocht uit.  Deze kalkgraslanden zijn 

een erg zeldzame biotoop in België en Nederland. Hoewel het 

grasland er schraal uitziet, is het een van de meest soortenrijke 

plantengemeenschappen in Europa. Je vindt er allerlei zeldzame 

planten zoals orchideeën, gentianen en mossen. Deze zeldzame 

planten trekken dan weer bijzondere insecten aan. “Sinds 2011 

duiken de rotsvlinder en het graslanddikkopje hier op”, legt Eddy 

Serneels uit. “De vlinders gedijen hier goed. Natuurspotters komen 

naar Hotton om deze soorten waar te nemen, een echt unicum.” Het 

beheer van de kalkgraslanden is een belangrijke voorwaarde voor 

het behoud van de toegang tot het klimgebied. “Een win-win situatie 

voor alle partijen”, zegt Eddy, “de unieke biotoop is beschermd en 

de klimmers krijgen toegang tot het massief.” Tevreden terugblik 

Tom De Vocht blikt tevreden terug op de eerste collectieve 

rotsbeheerdag en hoopt dat vandaag het startschot is van een jaarlijks 

terugkerend initiatief. “De laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt 

in de ondersteuning van het rotsbeheer”, zegt Tom. Onder andere 

door de aankoop van allerlei materiaal, zoals een bosmaaier en 

kettingzaag. Voordien gebeurde het snoeiwerk met een kniptang en 

een handzaag…” In 2014 is het massief in Hotton volledig gesaneerd: 

alle routes zijn gekuist, opnieuw behaakt en alle standplaatsen zijn 

herzien. In totaal is er meer dan twee jaar gewerkt en het resultaat 

is spectaculair: een goed geëquipeerd massief, idyllisch gelegen aan 

het water met enkele picknickbanken. 

Momenteel is het Belgian Rebolting Team aan de slag in vier 

verschillende, nieuwe klimgebieden. Bies maakt ons bij een pint aan 

het kampvuur warm om mee aan de slag te gaan. “Als rotswerker 

klim je nooit nog gladde routes en je leert nieuwe, meer verscholen 

klimgebieden kennen. Je komt tijdens het equiperen ook in allerlei 

onverwachte situaties terecht en leert zo ontzettend veel bij. Je 

hoeft je overigens geen zorgen te maken over het klimniveau: welk 

niveau je ook klimt, iedereen is welkom!” Waar wacht je nog op?  ▲

“Tijdens de collectieve 
rotsbeheerdagen werken de KBF-clubs 

samen die deel uitmaken van het Belgian 
Rebolting Team...”
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Wie is het Belgian Rebolting Team?

In samenwerking met de Klim- en Bergsportfederatie zijn de 

vrijwilligers van het Belgian Rebolting Team verantwoordelijk 

voor het onderhoud van bestaande en de inrichting van nieuwe 

klimgebieden: ze maken de rotswanden schoon, installeren 

standplaatsen, leggen paadjes aan, werken nieuwe routes uit, 

enzovoort.

Het Belgian Rebolting Team beheert momenteel zes 

klimgebieden: Yvoir, Hotton, Comblain la Tour, Mozet, Durnal 

en Pont à Lesse. Daar komen binnenkort vier nieuwe massieven 

bij! Er zijn voorlopig zes verschillende KBF-clubs actief bij het 

Belgian Rebolting Team: BRT Classic, BPA, Bergpallieters, 

WBV, BVLB en BAC Antwerpen. 

Wil je weten wanneer het Belgian Rebolting Team actief is op 

de rotsen? Neem dan zeker een kijkje op www.rebolting.be. 

Heb je interesse om jouw steentje bij te dragen? Laat het ons 

weten via rotsklimmen@kbfvzw.be of neem contact op met de 

verantwoordelijke in jouw club. 


