
TOELATINGEN : Samenvatting beheer van de Néviau-rotsen te Dave :  

 

 
 

Om het beheer te vereenvoudigen werd het concept van « zone’s » ingevoerd.   

 

“Verboden Zones »  : In het zwart op de foto.  

4. Vooreerst is er de zone van het dorp Dave tot aan het bushokje. Deze zone is bijna een kilometer 

lang. Het betreft een zone met esdoorn, linde, eik die in de ravijnen en op de hellingen groeien.   

5. De afdaling via de valleien boven het bushokje en boven de schouw achter de bons-enfants zijn 

verboden. Het betreft zone’s die in het kader van natura2000 beschermd zijn.  

6. Het betreden van de Noord-West wand van het links massief is ten strengste verboden vanwege de 

nabijheid van de baan .   

 

De groene zone’s : « Traditioneel klimmen » : langs het pad naar beneden (geen toproping – touwen 

gooien, rappel, enz). In het groen op de foto.  

 

- De Maaskant en de Oostkant van het links massief. 

- De sectors Scardaz, Chat en Bons Enfants, tot de Fontaine inclusief. 

- Sectors Bivouac, (al de routes van de bivouacschouw inbegrepen),  sector Anna en Oublié. 

 

De rode zones : « Sportklimmen  » : Men klimt in kordee (2 à 3 man) maar men mag afdalen. 

 

    - Het centraal gedeelte va het rechts massief, tussen de fontaine en de Bivouac. In het rood op de foto.   

 

De gele zone’s  : « Beschermde natura2000-zones » : In het geel op de foto.  

 

In het kader van de klimtoelating en Natura2000 moet de “Club Alpin » elk jaar een verslag indienen ter 

evaluatie van het beheer en het impact van de activiteiten  bij het DNF en de eigenaar. 

Ik dank U voor al de hulp die ik reeds kreeg en de samenwerking op het gebied van het beheer van dit 

massief.  
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Vooraleer u zich begeeft tot uw geliefkoosde activiteit, denk even aan het volgende : 

Evalueer de bestaande risico’s. 

Het is onmogelijk om alle risico’s uit te sluiten. Het is wel mogelijk deze maximaal te 

beperken. 

Wat ieder lid van de BAC evenals de eventueel uitgenodigde persoon dient te kennen en 

... toe te passen : 

 

1. Wettelijke bepalingen – milieuvergunningsplicht  

Aangezien dit klimmassief behoort tot een natuurbeschermingsgebied ( Natura 2000) 

valt zij onder het Waalse decreet van het milieubeheer van 11 maart 1999. Dit decreet 

bepaalt dat voor het equiperen van klimmasieven met als doel het uitzetten van 

klimroutes het VERPLICHT is een milieuvergunning aan te vragen. 

Om een milieuvergunning te verkrijgen (of verlenging) moet aan een aantal 

randvoorwaarden voldaan worden, dit ter bescherming van de rotsen. Deze 

randvoorwaarden zijn zo opgesteld dat zij toch nog een duurzame klimsportbeoefening 

toelaten : 

- Het verkrijgen van eendoor de eigenaar verklaarde overeekomst 

- Het verbod om vuur te maken, te bivakkeren of te kamperen 

- Verbod om nieuwe klimroutes te openen, om nieuwe ankerpunten te installeren 

zonder de toelating van de bevoegde Waalse overheidsinstanties. 

- Begrenzing van het dzagelijks bezoekersaantal 

- Verbod om de rotsen te kuisen, de vegetatie uit te rukken zonder toelating van 

de bevoegde Waalse overheidsinstanties. 

- Verplichting om op de gebaande wandelpaden te blijven 

- Totale respect voor de omgeving 

 

2. Algemene veiligheids- en gedragsregels voor klimmers 

- Ga steeds na of uw klimpartner aangesloten is bij een erkende Belgische 

sportfederatie (BAC-CAB-UBS-VBSF) en in orde is met zijn/haar lidmaatschap. 

Het biedt de garantie dat deze wel degelijk verzekerd is voor burgerlijke 

aansprakelijkheid. Controleer ook de kennis van klimmen, inbindknoop en het 

materiaal. 

- Klimrotsen zijn geen klimzalen. Het klimmen op rots vraagt bijkomende kennis, 

vaardigheden en technieken. Weet u niet precies wat hiermee wordt bedoeld ? Er 

bestaan cursussen om een rotsscholing te volgen. 

- Het Rapellen/abseilen is niet toegelaten. Uitgezonderd in geval van overmacht en 

bij goed overzicht. 

- Het installeren van moulinettes is enkel toegestaan op speciaal daarvoor 

voorziene ankerpunten. De boorhaken dienen als tussenzekering en mogen in geen 

geval gebruikt worden om moulinettes te installeren. Als er geen specifieke 

installatie voorzien is om een standplaats te bouwen dan dient de route langs 

boven te worden uitgeklommen. 

- Het gebruik van magnesium is niet toegestaan. 

- Wens je jouw passie te delen met één of verscheidene personen op uitnodiging ? 

Dit kan. Vraag een officiële vergunning aan bij de beheerders van het 



klimmassief. Op die mannier is jouw gast meteen verzekerd. 

Een klimmassief is een onstabiele rotsformatie onderhevig aan permanente 

erosie. Wat rotsvast lijkt is het niet steeds ... 

- Ook de aangebrachte ankerpunten in de rotswand (pitons, kettingen, boorhaken, 

maillons rapides, kabels, treden, ...) ondergaan slijtage door permanente 

klimatologische invloeden en door het gebruik van andere klimmers. 

- Het klimmen op de rots betekent ook het contoleren van iedere greep en ieder 

ankerpunt tijdens de klim. 

- Het is van groot belang rekening te houden met andere klimmers. Hinder elkaar 

niet. Zie er zoveel omgelijk op toe om naklimmers niet in gevaar te brengen ddor 

dteenslag te veroorzaken. DRAAG STEEDS EEN HELM !!! 

- Het persoonlijk klimmateriaal (klimgordel, touwen, setjes, linten, helm,...) dient 

regelmatig gecontroleerd te worden op slijtage en tijdig te worden vervangen. 

- Overschat uzelf niet. Wees ook fair tegenover andere klimmers. 

- WANDELAARS neem uw afval mee. 

 

3. Koninklijk Besluit – actieve ontspanningsevenementen 

 

Of  u activiteiten organiseert in of zonder aanwezighied van gekwalificeerde 

begeleiding, bovenstaande opmerkingen blijven ten alle tijden van toepassing. 

Iedereen die klimactiviteiten of “actieve ontspanningsevenementen” begeleidt of 

organiseert valt eveneens onder de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 

25/04/2004 houdende reglementering van de organisatie van actieve 

ontspanningsevenementen. Dit KB vereist dat de organisator, eventueel 

bijgestaan door derden, een risicoanalyse opmaakt, preventiemaatregelen 

voorziet en deze toepast tijdens het actief ontspanningsevenement. 

Deze preventiemaatregelen omvatten : 

- technische maatregelen; 

- organisatorische maatregelen; 

- toezicht en begeleiding; 

- informatieverstrekking; 

- opleiding van de medewerkers; 

- controle van de kennis, vaardigheid en techniek van de deelnemers; 

Een eindverantwoordelijke dient te worden aangeduid voor de duur van het evenement 

door de organisator indien deze laatste niet als dusdanig optreedt. De organisator is 

aanwezig gedurende de ganse duur van het actief ontspanningsevenement en staat in 

voor de algemene coördinatie en veiligheid tijdens het actief ontspanningsevenement. 

 

De organisator neemt de noodzakelijke maatregelen om te waarborgen dat er onder 

normale of onder andere, voorzienbare voorwaarden, tijdens het actief 

ontspanningsevenement geen gevaar voor veiligheid van de deelnemers of derden 

bestaat.  VOOR MEER INFO : http://www.mineco.fgov.be 

Ieder klimmer, lid van een betrokken klimvereniging of ieder uigenodigd persoon, 

aanvaarden het verhoogde risico eigen aan het milieu en de activiteit.  

 

http://www.mineco.fgov.be/















































