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Onbekend is onbeklommen

De nieuwste 
aanwinst van KBF:
Rochers de Flône

Tekst Koen Hauchecorne 
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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 een onbekend of vergeten 
rotsmassief aan je voor. In dit nummer presenteren we de nieuwe aanwinst van de KBF: 
Rochers de Flône

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.

Tot hiertoe stelden we in deze rubriek nog geen KBF-massieven voor. 

Nu breken we met deze traditie, en stellen we de nieuwste aanwinst 

van KBF voor: de Rochers de Flône.

Specifieke kenmerken: 

Ontdekker van deze site, in 1991, was Jean-Claude Vittoz. Hij noemde 

ze ‘Carrière de la Chaussée Romaine’ (om ze te onderscheiden van de 

vlakbij gelegen rotswand “Carrière de l’Abbaye de Flône”). Het gebied 

is eigendom van de op 100m daar vandaan gelegen abdijschool 

‘Institut de l’Instruction Chrétienne de l’Abbaye de Flône’.

In 2014 verwierf KBF het beheer over het massief, met inbegrip 

van een milieu- en bouwvergunning. Daarna startte het poets- en 

equipeerwerk, vooral door de BRT-teams Classic, BPA, WBV en 

Bergpallieters. Ruim 3000 manuren aan vrijwilligerswerk waren 

nodig om hier 30 routes met nagenoeg evenveel variantes te openen.

Het is een oude, noordoostelijk georiënteerde kalksteengroeve, tot 

45 m hoog, met een typische verticaal gelaagde structuur waardoor 

er veel barsten, rotshoeken, overhangen en platen te vinden zijn.

Onbekend is onbeklommen

De nieuwste aanwinst van het 
Belgian Rebolting Team



Na 4 succesvolle edities (2015-2016-2017-2018) lanceert de Klim- en 
Bergsportfederatie, samen met de Club Alpin Belge en de Nederlandse 
Klim- en Bergsportvereniging de vijfde editie van de klimchallenge: 
12 uur van Durnal.

De uitdaging? 
Slaag jij erin om samen met je klimpartner duizend hoogtemeters te 
klimmen binnen 12 uur tijd? Afgelopen edities slaagde amper de helft 
van de deelnemers in deze opdracht!

Mag het iets meer zijn?
Hardcore rotsklimmers gaan voor de ultieme uitdaging: het klimmen van 
àlle 66 routes in het massief (goed voor 1562 meter) binnen 12 uur tijd.  

12 uren van Durnal 

Toptijd voor alle 66 routes: iets meer dan 10 uur!
Doet jouw touwgroep beter?
 

14 sept 2019 
Klimchallenge: 12 uur van  Durnal

De uitdaging? 
1000 meter klimmen in 12 uur tijd! 

Inschrijven: www.kbfvzw.be
vanaf de start van de zomervakantie



Inschrijven: www.kbfvzw.be
vanaf de start van de zomervakantie

Aanbod:

Een 30-tal routes met ongeveer evenveel variantes. De gemiddelde 

moeilijkheidsgraad ligt om en bij 6B, met uitschieters in de 3de graad 

enerzijds (op de ‘Kinderwand’), en enkele zéér moeilijke routes (8B?) 

anderzijds. De rotsstructuur geeft de routes een heel eigen karakter 

dat je op weinig andere Belgische massieven aantreft. De behaking 

is KVB 3-conform.

KBF heeft zopas een topo uitgegeven over dit massief, die verkrijgbaar 

is via de KBF-webshop.

Hoe geraak je er? 

De rotsen liggen langs de Chaussée Romaine te Flône (deelgemeente 

van Amay), ter hoogte van het huisnummer 3. 

Google Maps: 50.559664, 5.331589

Let op: parkeren doe je niet op de Kiss&Ride aan de straatkant, maar 

wel  250 m meer noordelijk, op de parking aan de kruising van de 

Rue Kérité en de Chaussée Romaine.

Meer informatie:

De milieuvergunning heeft een aantal strenge voorwaarden 

opgelegd. Er mogen maximaal 10 klimmers tegelijkertijd op dit 

massief aanwezig zijn. Het kan dus zijn dat de controleur van de 

site, mevrouw Reno, je vraagt naar het nabijgelegen Awirs of Engis 

uit te wijken.
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KBF heeft zopas een topo uitgegeven over dit 
massief, die verkrijgbaar is  via de KBF-webshop.
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