REGELS VOOR HET GEBRUIK VAN DE ROTSEN VAN GOYET
_______________________________________________
UITGANGSPUNTEN en CONSEQUENTIES
De rotsen van Goyet vormen een uniek klein, maar uiterst geschikt oefenterrein voor klimmers,
voornamelijk ter voorbereiding van alpine beklimmingen.
Daarom werd/wordt dit massief door de Bergstijgers uitgerust met beveiligingspunten die een voor
dit doel geschikt zijn. Maw, er zijn waar nodig vaste tussenzekeringen geboord en ook de relais zijn
waar nodig voorzien van stevige standplaats-zekeringspunten. Maar er worden géén kettingen voor
moulinettes geïnstalleerd, noch nieuwe haken geplaatst waar barsten het zekeren met mobiele
zekeringsmiddelen toelaten.
De rotsen zijn privaat-eigendom, de Natuurvrienden-Bergstijgers hebben een langdurig gebruiks/huurcontract met de welwillende eigenaar. In dit contract is voorzien dat alleen de Bergstijgers
toelaten hebben tot het gebruik van dit massief en deze kunnen verlenen aan klimmers.
Klimmen in groep (‘klimschool’) wordt er daarom alleen georganiseerd door de NatuurvriendenBergstijgers én door groepen van de erkende Bergsportfederaties die daartoe een schriftelijke
toelating hebben gevraagd en gekregen (voor bepaalde data’s) van de Bergstijgers. Deze toelating
moet de groepsverantwoordelijke ten allen tijde bij controle kunnen voorleggen aan de controleurs
van de Bergstijgers en de boswachter van de eigenaar.
Alleen individuele leden van de Bergstijgers mogen individueel gebruik maken van het massief.
Leden van andere erkende Bergsportfederaties kunnen een schriftelijke toelating voor een bepaalde
datum aanvragen en krijgen van de Bergstijgers.
In géén enkele geval worden klimtoelatingen gegeven aan individuen noch groepen die geen lid zijn
van een erkende bergsportfederaties. Evenmin aan initiatieven van commerciële aard.
Het Belgisch leger, en in concrete het traininscentrum voor Paracomando’s van Marche-les-Dames
heeft ten allen tijde toegang tot het massief. Zij spreken de data dat ze het massief gebruiken af met
de verantwoordelijken van de Bergstijgers.
Elke gebruiker van het massief, klimt volledig op eigen verantwoordelijkheid en wordt geacht
strikt de algemeen geldende veiligheidsvoorschriften te volgen, als daar zijn: dragen van een
valhelm, gebruik van genormeerde klimuitrusting, zekeren volgens de geëigende methodes en met
genormeerde toestellen, etc. Iedere klimmer dient te beschikken over een eigen individuele en
groepsverzekering, wat overigens inbegrepen is in het lidgeld van de Federatie waarvan ze dienen
lid te zijn. Klimmen is en blijft een risicovolle sport. Klimmen op een natuurlijk terrein kan geen
100% veiligheid garanderen omdat de natuurlijke omgeving zelf al voor risico’s zorgt: rotsen kunnen
onverwacht afbreken, rotsen kunnen vallen, haken kunnen loskomen, etc. Door de juiste technieken
en veiligheidsvoorschriften te volgen kan men de risico’s op een ongeval beperken, maar nooit
uitsluiten. Iedere klimmer dient zich hiervan bewust te zijn en draagt daarom een volledige eigen
verantwoordelijkheid die hij niet kan afwentelen op de beheerders van het rotsmassief.
Het massief van Goyet ligt te midden een prachtige natuurlijke omgeving die erg kwetsbaar is. Het
massief zelf is als micro-biothoop ook kwetsbaar. Het hele gebied lift in een Natura 2000 gebied,
wat een hoge graad van bescherming inhoudt. De Natuurvrienden-Bergstijgers hebben middels een
milieueffectenrapport toelating van de lokale en regionale overheid gekregen om dit kwetsbare en
waardevolle natuurgebied te gebruiken voor sportieve doelstellingen.
Enkele strikte richtlijnen die voortvloeien uit deze situatie:

Alleen de NV-BS mogen, binnen de strikte regels van met MER, het massief onderhouden
(bv. om veiligheidsredenen losliggende stenen verwijderen) en de veiligheidsuitrusting
onderhouden (bv. eventueel door vorst losgekomen haken terug verankeren). Dit gebeurt
uitsluitend onder toezicht van het Technisch Comité van de NV-BS, niet door individuele
klimmers.
2. Er mag uitsluitend geklommen worden op het gedeelte dat groen gemarkeerd is op de topo
en met twee groene pijlen aan de basis van het massief aangeduid. De uiterst links liggende
schuine wand mag niét beklommen worden, wegens beschermd gebied.
3. Er mag uitsluitend afgedaald worden d.m.v. rappel en via de aangelegde pad en bijhorende
trappen rechts van het massief. Langs de linkerkant van het massief mag niet afgedaald
worden wegens de groeiende erosie.
4. Er mag aan de voet van het massief niet gepicknickt worden en evenmin vuur gemaakt
worden. Evenmin is roken toegestaan.
5. Er mag geen afval op of rond het massief achtergelaten worden.
6. De bossen en velden rond het massief mogen in geen geval betreden worden. De enige
paden die mogen gebruikt worden door de klimmers zijn:
● Het pad dat van op de parking naast de kaasboerderij omhoog loop naar het massief
(stenen trap).
● Het pad dat rechts rond het massief naar de top van het massief loopt (eveneens met
hier een daar een stuk stenen trap).
7. Picknick dient te gebeuren op de parking aan de voet van het massief en/of op de parking
aan de Grotten. In het café van de grotten kan men zich bevoorraden en in gebruik maken
van de sanitaire installaties.
Voor alle verdere vragen en ook aanvragen voor het gebruik van het massief dient men zich te
richten tot De Natuurvrienden – Bergstijgers, Provinciestraat 53 te 2018 Antwerpen.
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