KLIMREGELING BELGIË
Dat er in België door Nederlanders en Belgen betaald moet worden om te klimmen is vrij uitzonderlijk. Over het
algemeen is de toegang tot klimgebieden in Europa namelijk net zo geregeld als de toegang tot het bos of het strand
in Nederland; het zijn terreinen die voor iedereen vrij toegankelijk zijn, want in eigendom van overheden of
organisaties voor natuurbeheer.
In België is de situatie echter anders. Een groot deel van de rotsen in België ligt niet op terrein dat publiek bezit is
maar op terrein dat in privébezit is en daarom niet vrij toegankelijk. De meeste rotsen liggen bovendien in gebieden
(hellingbossen) die zijn aangewezen als natuurgebied (Natura 2000 of natuurreservaat). Klimmen wordt door de
beheersorganisaties van dergelijke gebieden en de betrokken overheden alleen toegestaan (middels een
milieuvergunning) als er door de nationale federaties, de Klim- en Bergsport Federatie (KBF), de Club Alpin Belge
(CAB) en de Union Belge de Spéléologie (UBS) voor het gebied een beheersplan is opgesteld.
De klimgebieden waar in België officieel geklommen mag worden zijn ofwel gekocht ofwel gepacht door één van de
Belgische federaties. Hun streven is om zoveel mogelijk klimmers in eigen land van het klimmen te laten genieten,
maar op een duurzame en gecontroleerde manier. De aankoop, de pacht, het onderhoud en het verkrijgen van
milieuvergunningen voor klimgebieden kost veel tijd en geld. De kosten hiervoor worden opgebracht door de eigen
leden en door de Nederlanders als grootste niet-Belgische gebruiker van de klimgebieden.
Sinds 1991 heeft de NKBV voor haar leden een zogeheten klimregeling met de KBF en CAB afgesloten. Met ingang
van 2020 vallen ook de door de UBS beheerde rotsen onder de regeling. NKBV-leden kunnen een klimjaarkaart voor
België kopen die voor de periode van één jaar toegang geeft tot de massieven die onder de klimregeling vallen. De
opbrengst van de klimjaarkaart gaat naar de Belgische federaties en wordt gebruik voor pacht, onderhoud en
ontwikkeling van nieuwe gebieden. De NKBV en de Belgische federaties werken bovendien actief samen aan de
uitbreiding van de klimmogelijkheden. En met succes: het aantal klimgebieden dat onder de klimregeling valt is de
afgelopen 10 jaar verveelvoudigd. En er ligt nog meer in het verschiet. Een nieuw Freyr zal er niet zo maar bij komen,
wel steengroeves die met name voor mensen die hun eerste stappen in de rots zetten interessant zijn.
Met de aankoop van de klimjaarkaart draagt je dus je steentje bij aan de pacht, het onderhoud en het tot stand
komen van de milieuvergunningen van de klimgebieden. Wanneer je vervolgens in het klimgebied bent moet je
voorzichtig en respectvol met de natuur en met de toegang tot de klimgebieden om gaan. Alleen dan kunnen
conflicten met andere gebruikersgroepen duurzaam voorkomen worden en blijft de toegang tot de gebieden
behouden.
De klimgebieden die door CAB, KBF en UBS beheerd worden zijn niet de enige in België. Er bestaan ook tientallen
kleinere klimgebieden. Deze worden soms beheerd door clubs als de Natuurvrienden. Maar meestal is er geen
sprake van een toegangsregeling. Wil je in dergelijke gebieden klimmen, wees je er dan goed bewust van dat je geen
enkel recht hebt om daar te zijn, laat staan om te klimmen. Neem, als het kan, altijd vooraf contact op met de
beheerder van het gebied of de eigenaar van de grond.

ACTUELE SITUATIE
Om er voor te zorgen dat de toegang duurzaam gewaarborgd blijft heeft de NKBV in samenwerking met CAB,KBF en
UBS algemene toegangs- en gedragsregels voor de klimgebieden opgesteld. Voor sommige gebieden gelden
aanvullend specifieke toegangsregels. Je vindt al deze informatie in dit document, wat minimaal jaarlijks aan de
actualiteit wordt aangepast. Download voor je gaat klimmen de meest actuele versie van de website van de NKBV.
Check ook voor je gaat klimmen de onderstaande websites op actuele info, tijdelijke sluitingen en nieuwe
ontwikkelingen:


Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV): tochtenwiki.nkbv.nl
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De Klim- en Bergsportfederatie (KBF): klimenbergsportfederatie.be



Club Alpin Belge (CAB): clubalpin.be



UBS: speleoubs.be

KLIMMEN OP EIGEN RISICO
De beheerders van de rotsen kunnen onmogelijk alle risico’s uitsluiten in klimgebieden. Rotsen en hellingbossen zijn
dynamische milieus waar wind, weer, erosie en zwaartekracht vrij spel hebben. Ken je eigen verantwoordelijkheid en
neem die ook! Een voorzichtig klimmer houdt rekening met de volgende zaken:


Klimmen is een sport met risico’s. Ze kan slechts veilig worden beoefend als men beschikt over de juiste
kennis, het juiste materiaal en een goede risicoperceptie. Het is aan te raden een cursus te volgen voor je
buiten gaat klimmen, bij voorkeur een cursus Outdoor Voorklimmen van de NKBV (of vergelijkbaar).



Klimmers en omstanders zijn voor hun eigen handelen verantwoordelijk en worden geacht zelf in staat te
zijn een goede risico-inschatting te maken van de natuurlijke omgeving waarin zij zich bevinden. De
beheerder van de rots kan niet voor natuurlijke gevaren (waaronder steenslag, valgevaarlijk terrein)
verantwoordelijk worden gehouden. Klimgebieden zijn geen speeltuin of attractiepark!



Een voor het klimmen met boorhaken ingerichte route is niet per definitie veilig. Steenslag of het afbreken
van grepen is niet uit te sluiten. Houd daar bij alle routes rekening mee. Zet ook onderaan de rots een helm
op en laat geen kinderen onderaan de rots spelen.



Massieven worden niet beveiligd met balustrades. Let op waar je loopt!



Het is verplicht om over een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP) te beschikken wanneer
men op de door CAB, KBF en UBS beheerde klimmassieven wil klimmen.



Het is aan te raden om over een (reis)verzekering te beschikking die de risico’s van de klim- en bergsport
dekt, zoals bijvoorbeeld de NKBV-reisverzekering.

ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Wie gaat klimmen in één van de klimgebieden onder de klimregeling moet de onderstaande algemene
(gedrags)regels respecteren. Deze regels zijn niet opgesteld om nodeloos moeilijk of ingewikkeld te doen, maar om
de lieve vrede te bewaren tussen klimmers, omwonenden, overheden en natuur(beheerders). Met het negeren van
deze regels vergroot je de kans op totale en onherroepelijke sluiting van het klimgebied. Dat is geen loos dreigement,
maar op ervaring gebaseerde realiteit.
1. Groepen
Groepen van 10 personen of meer die in georganiseerd verband willen klimmen moeten hun klimactiviteiten bij de
NKBV aanvragen. Reden hiervoor is het reguleren van de toeloop op piekmomenten over het beperkte aantal
klimgebieden. Daarnaast is deze regel ingegeven door de milieuvergunningen die zijn afgegeven voor de
rotsmassieven. In dergelijke vergunningen wordt het maximale aantal toegestane klimmers per dag voor het
specifieke gebied vermeld. Voor sommige klimgebieden is in de milieuvergunning opgenomen dat klimmen in
groepen groter dan 4 personen niet is toegestaan.
2. Actuele klimregelingen
De toegangsregels in de topo of in dit document kunnen verouderd zijn. Informeer naar actuele (tijdelijke)
toegangsregels op de websites van de CAB, KBF, UBS en NKBV (tochtenwiki), op de infoborden bij de
klimmassieven, of vraag de eventuele beheerder van het klimgebied.
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3. Aanwijzingen
Volg altijd de aanwijzingen van de controleur of beheerder van het klimmassief op.
4. Overbezetting
In geval van overbezetting (zie punt 1) van een klimmassief kan een controleur of beheerder van KBF, CAB of UBS
aan klimmers vriendelijk, maar dwingend vragen om naar een ander massief te gaan. Aangemelde groepen hebben
hierbij voorrang op individuele klimmers.
5. Parkeren
Maak gebruik van de specifieke parkeerplaatsen (zie de topo van het gebied of in dit document bij de individuele
massieven). Hinder of schoffeer omwonenden en andere gebruikersgroepen nooit!
6. Toegangspaden
Gebruik de reguliere toegangspaden naar de massieven en vermijd afstekers. Steek spoorlijnen niet te voet over.
7. Flora en fauna
Respecteer de aanwezige flora en fauna. Vermijd de routes die door sterk begroeide wanddelen lopen en betreedt de
flora onder en op de top van de massieven zo weinig mogelijk. Sommige delen van het klimgebied kunnen
aangewezen zijn als reservaat. Het betreden daarvan is verboden. Wanneer er in het voorjaar een deel van het
massief is afgesloten vanwege vogelbroed, dan mag daar onder geen beding geklommen worden.
8. Massieven/klimroutes afgesloten
In België wordt in enkele klimgebieden een systeem van pijltjes en kruisjes gebruikt waarmee de beklimbare zones
zijn afgebakend. Je vindt deze symbolen zowel in de topo als en/of op de rotsen zelf) met pijlen; en de niet
beklimbare zones met een kruis. Als een klimroute tijdelijk gesloten is wordt dit meestal aangegeven met een roodwit lint en/of een signaleringsbordje.
9. Bezet houden van routes
Bezet routes niet onnodig met toprope-touwen. Je ontneemt een ander de mogelijkheid de route te klimmen.
10. Afval
Afval mag onder geen beding in het klimgebied achterblijven. Maak gebruik van het milieuvriendelijke toilet als het
aanwezig is en/of probeer van te voren naar het toilet te gaan. Toch hoge nood? Begraaf de 'restanten' en/of neem
toiletpapier mee in een vuilniszakje. Vuur maken, bivakkeren en kamperen is in alle klimgebieden verboden.
11. Vermijd onnodig lawaai
Aanwonenden en andere klimmers storen zich aan lawaai. Schreeuw geen touwcommando’s naar elkaar als
handgebaren, oogcontact of gesproken touwcommando’s voldoende zijn.
12. Toerisme
Geniet na het klimmen van een streekbiertje in een plaatselijke kroeg of ga uit eten in bij het lokale frietkot of
restaurant. Wanneer de lokale economie baat heeft van de klimsport wordt deze als waardevol gezien. Ga je langer
dan een dag? Je kunt dicht bij de rotsen in de Herberg van de NKBV (in Sy aan de Ourthe) of één van de hutten van
de KBF of CAB overnachten (zie website van de NKBV).
13. Routes openen
In de milieuvergunning van het klimmassief zijn regels opgenomen over het aantal routes. Respecteer deze regels.
Klim alleen in de officiële klimgebieden, ga niet op eigen houtje nieuwe routes openen en laat routes achter zoals je
ze hebt aangetroffen.
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