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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 ieder 
tijdschrift een onbekend of vergeten rotsmassief aan je voor. In dit nummer presenteren we: 
de ‘Roche à Frêne’ te Villers-Saint-Gertrude

Specifieke kenmerken

Een geheel van rotsformaties, met als voornaamste de ‘Rocher 

principal’ (tot 25 meter hoog). Het gesteente is een conglomeraat 

wat, tezamen met de vorm van de rotsen, een vrij uniek en soms wat 

sprookjesachtig karakter aan deze plaats verleent. 

De behaking is niet uniform: sommige routes zijn voorzien van 

kleefboorhaken (die je al dan niet kan/moet completeren met mob), 

andere (kortere) klim je volledig op mobs of in toprope. Op een 

aantal rotsblokken die rond de voornaamste rotsformaties verspreid 

liggen kan ook geboulderd worden. Aan de oostkant bevindt zich 

ook een soort rotsgraat, die met behulp van mobs en een eenzame 

kleefboorhaak kan beklommen worden (IVde graad). Al bij al eerder 

een site voor KVB 4-houders, dus.

Aanbod

Le Petit Bayard: een mooie rotstoren aan de noordkant van de site, 

met 4 routes (vnl. door J-C Vittoz en vrienden):

- “L’Appeau d’Écouille”, 4c, kleefboorhaken: aan de linkerkant van 

de zuidoostwand

- “Voie Normale”, 4c, mobs, aan de rechterkant van de zuidoostwand

- “La Fissure du Goupil”, 5c, mobs, op de noordoostkant

- “Graia”, 6a, in toprope, zuidoostkant

Rocher Principal:

- Een aantal makkelijkere routes (3 tot 5a) op de oostnoordoostwand, 

waaronder “Les Pectoraux”, een route uit de jaren 50 van de vorige 

eeuw

- Enkele mooie en zware, goed (over?) behaakte routes op de 

“neus” van de Rocher Principal (zuidzuidwestkant), waaronder 

“Problématique Poudingue (6b+)

- De meest klassieke routes op de oostzuidoostwand (“La Fissure 

Véritable”, 5c+, uit 1934, “La Grande Cheminée”, 3c, uit 1933, maar 

ook recentere, al dan niet goed behaakte en/of duidelijk terug te 

vinden routes in de 4de tot 6de moeilijkheidsgraad.

Hoe geraak je er? 

Via Luik of via Namen en dan Huy naar Bomal. Van Bomal richting 

Manhay over de N 806 gedurende 6,5 km. De rotsen liggen aan de 

overkant van de Aisne. 

Coördinaten Google Maps: 50.350889, 5.584923

Foto links pag. 61: Jean_Claude Vittoz op de top van Le Petit-Bayard

Meer informatie:

echosrochassiers.blogspot.com/2018/06/la-roche-frene.html

De massieven die aan bod komen in deze rubriek, zijn stuk voor stuk een bezoekje waard: gelegen in een pittoresk stukje natuur en zelden 

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. 
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