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Onbekend is onbemind
en onbeklommen...

Tekst en foto's Koen Hauchecorne  

GEMEENTE MASSIEF MAX AANTAL

KLIMMERS

AANTAL ROUTES 

EN 

MOEILIJKHEIDS-

GRAAD

GESTEENTE GOOGLE MAPS STIJL EQUIPERING

CHAUDFONTAINE Fond des Cris 10 6 R, 

overwegend 5de 

graad

Kalk 50.585786, 

5.624548

‘sportief’ geëquipeerd, 

plaatklimmen

ESNEUX Four à Chaux 20 35 R,  

vooral 5e graad en 

hoger

Kalk 50.535920, 

5.559022

Correct 

geëquipeerd, plaat, 

hoekklimmen

ESNEUX Rocher Sainte Anne 

(Tilff)

20 60 R,  

4e tot 7e graad

Kalk 50.556490, 

5.579854

Redelijk sportief geêquipeerd, 

eerste tussenzekering zit soms 

hoog op de platen

MARCHIN Porche de Roiseux 10 20 R,

7e en 8e graad 

Kalk 50.468171, 

5.268651

Erg overhangend, 

voor harde klimmers

BOMAL 

SUR OURTHE

Roche 

aux Corneilles

10 13 R, 

6e en 7e graad

Kalk 50.389964, 

5.537945

Correct 

geëquipeerd, vaak glad

BOMAL 

SUR OURTHE

Rochers du Calvaire 10 38 R, 

6e en 7e graad 

Kalk 50.380993, 

5.521738

Correct geëquipeerd, maar vaak 

korte, harde en overhangende 

routes

DURBUY Rocher de Bretaye 

(Ozo)

20 20 R, 

4de en 5de graad

Kalk 50.372217, 

5.545592

Goed geëquipeerd plaatklimmen, 

vergelijkbaar met Paradoumas-

sief

DURBUY Roche à Frêne 

(Villers St Gertrude)

10 20 à 30 R, 

5e en 6e graad

Conglomeraat 50.350897, 

5.584912

Avontuurlijk
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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 dat bekende terrein. 
Maar wist je dat Wallonië nog talrijke andere, weliswaar kleinere klimgebieden herbergt? In deze rubriek 
“Onbekend is onbeklommen” stellen we in iedere editie van ons tijdschrift onbekende of vergeten 
rotsmassieven aan je voor.

 

Dit is een enigszins speciale editie van deze rubriek: KBF heeft een 

overeenkomst gesloten met de Union Belge de Spéléologie (UBS), 

de Waalse federatie voor speleologie. Deze beheert namelijk ook een 

aantal klimmassieven in Wallonië. De overeenkomst houdt in dat 

leden van KBF op individuele basis (en mits vertoon van lidkaart) op 

de massieven van de UBS (zie tabel links) kunnen gaan klimmen, en 

vice versa. Voor (kleinere) groepsactiviteiten (zoals bvb klimscholen 

tot 10 à 20 deelnemers) moet uiteraard nog steeds de geijkte weg 

gevolgd worden (aanvragen via secretariaat KBF).

 

Omdat het over 8 sites gaat, is het niet mogelijk om deze hier 

allemaal even uitgebreid te bespreken zoals dit klassiek in deze ru-

briek gebeurt. Daarom hebben we ze in de tabel hiernaast opgesomd.

Topo/info

Fond des Cris: 

http://infos-escalade.blogspot.com/2018/06/la-dalle-du-fond-des-

cris.html

Four à Chaux: pdf via https://clubalpin.be/location/642

Rocher Saint Anne (Tilff): pdf via https://clubalpin.be/location/119

Porche de Roiseux: https://www.camptocamp.org/

waypoints/102904/fr/le-porche-de-roiseux

Roche aux Corneilles: bvb via: https://tsac.alpenclub.nl/

klimgebieden/subgebied/418

Rochers du Calvaire: bvb via https://tsac.alpenclub.nl/klimgebieden/

klimgebied/55?locale=nl_NL

Rocher de Bretaye (Ozo): bvb via: https://www.bvlb.be/downloads/

Massieven/ozo-topo.pdf

Roche à Frêne: http://echosrochassiers.blogspot.com/2018/06/la-

roche-frene.html

Onbekend is onbemind
en onbeklommen...

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

overbevolkt. Bezoek deze rotspartijen op individuele basis: groepsactiviteiten zijn uit den boze.

vlnr: Ozo / Bomal Calvaire / Bomal Corneilles / Roche à Frêne / Fonds des Cris, Chaudfontaine


