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Specifieke kenmerken

Een site in kalksteen die eigenlijk een combinatie is van een rotsplaat 

van een twintigtal meter hoog, een systeem van grote rotstrappen 

met interessante passages, en een verticale tot overhangende 

wand van een vijftiental meter hoog. Dit laatste biedt een tiental 

(moeilijkere routes), goed behaakt met lijmhaken (KVB 3-conform, 

dus). De rotsplaat en de rotstrappen zijn veel makkelijker (vaak niet 

meer dan 2e en 3e graad), en her en der voorzien van lijmhaken 

(waardoor je eigenlijk zelf een parcours naar boven kan kiezen – en 

soms meer dan je KVB 3 ervaring nodig hebt om alles correct en 

veilig te doen). Beslist geen grote site, maar zeker een ommetje 

waard als je toch onderweg bent naar Hottton, Comblain-la-Tour of 

een van de andere Ourthe-massieven.

Hoe geraak je er? 

De site ligt op de N929, ongeveer halfweg tussen Nettine en 

Heure-en-Famenne in een bocht van de weg. Een (onofficele) 

parkeerplaats (voor slechts enkele auto’s) bevindt zich aan de voet 

van de rotsplaat, maar let op: deze ligt aan de binnenkant van 

een bocht in de rijbaan, en het doorgaand verkeer zie je dus maar 

moeilijk aankomen!. 

Google Maps 50.289918, 5.278452. De rotsplaat en -trappen kan je 

niet missen, voor de rotswand moet je links van de plaat een tiental 

meter omhoog gaan in de helling, en dan traverseren (naar het 

Zuidwesten) gedurende ongeveer 150 m tot aan een rotsformatie. 

De rotswand ligt achter de hoek, iets hoger.

Aanbod

Moeilijkheid Aantal routes

2, 3 (misschien enkele passen 4) = Verschillende mogelijkheden

5a, 5b en 5c 1

6a, 6b en 6c 6

7a, 7b en 7c 2

Meer informatie  

De site is zeker niet geschikt voor groepen. Je vindt de topo online 

via:

http://infosescalade.forumup.be/about569-0.html ▲
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