
Reglement “Systeem van Waerimont” (Eprave)
 
Algemene informatie
 
Voor 1996 was de Grotte du Bois de Waerimont een klein grotje. Nu is het één van de 
grootste in België: +/- 4400 m ontwikkeling, en de exploratie is nog steeds aan de gang.  
Zelfs na meer dan 200 exploratietochten in de grot, is ze optimaal bewaard gebleven. Vanaf 
het begin hebben wij paden afgebakend en strikte maatregelen genomen om de grot te 
beschermen. Wij verwachten van onze bezoekers dezelfde ingesteldheid! 
De grot is een afwisseling van smalle kruipgangen, grote zalen, putten die vrij worden 

afgeklommen, enkele versmallingen en wandelgangen. Kortom een sportief, toch wel inspannend en niet 
zo gemakkelijk parcours. Enkel ervaren speleo’s, met een goede fysieke conditie, zijn in staat dit parcours 
veilig, maar vooral met de nodige aandacht en respect voor de fragiele omgeving af te leggen. Wij willen u 
er uitdrukkelijk op wijzen dat dit geen grot is voor debutanten. 
 
Toelatingsvoorwaarden
 
1. Een bezoek aan de grot kan enkel per brief worden aangevraagd bij Speleoclub Avalon Antwerpen, 

Jan de Bodtlaan 59, 2650 Edegem.  E-mails worden niet aanvaard. De aanvraag moet uitgaan van 
het clubbestuur.  

2. Het bezoek zal gebeuren onder begeleiding van leden van S.C.Avalon. 
3. De aanvragen worden verwerkt in volgorde van ontvangst. S.C.Avalon stelt zelf een datum vast. 
4. De grot wordt enkel in de maanden april tot eind oktober opengesteld voor begeleide bezoeken, dit 

om de overwinterende vleermuizen niet te storen. 
5. De grot is uitsluitend toegankelijk voor leden van clubs die aangesloten zijn bij een erkende speleofe-

deratie. Voor België zijn dit: de Union Belge de Spéléologie (Franstalig België) en het Vlaams Ver-
bond van Speleologen (Nederlandstalig België). Voor Nederland: enkel voor groepen in naam van 
hun afdeling van Speleo Nederland. 

6. Per club kan jaarlijks slechts één aanvraag gebeuren. De bezoekende groep mag uit maximaal 6 
personen bestaan. In de grot wordt deze groep opgedeeld in 2 groepjes van 3 personen.  

7. Elke bezoeker dient over de nodige speleologische ervaring te beschikken. De grot is absoluut niet 
geschikt voor debutanten. 

 
In de grot 
 
8.      Men dient alle regels, zoals beschreven in de deontologische code welke u wordt opgelegd door uw 

speleofederatie, in acht te nemen. Tevens gelden volgende regels: 
9.      Concreties: men raakt ze niet aan! Bevuiling door modderige kledij, handen of laarzen moet (en kan) 

kost wat kost vermeden worden. 
10.   Beschermingsmaatregelen: in de grot werden paden afgebakend door middel van rode draad. Ieder-

een blijft zonder uitzondering op de afgebakende paden, dus ook de fotografen. Deze afbakening 
verbergt niets maar heeft enkel tot doel de schade te beperken tot welbepaalde plaatsen en wegen. 

11.    Afval: we laten niets in de grot achter. 
 
Materiaal 
 
12.    Verlichting: carbuurverlichting is verboden. Voorzie een degelijke elektrische verlichting (de tocht 

duurt +/- 5 à 6 uur; voorzie genoeg batterijen). 
13.    Veiligheid: men kan de grot bezoeken zonder enig materiaal. Een leeflijn wordt echter aangeraden (er 

zijn vaste touwen ter plaatse). Een eventuele reddingsactie zou de grot onherstelbare schade toe-
brengen. 

14.    Kledij: voorzie een speleopak in degelijke staat. Men dient ervoor te zorgen dat de onderkledij proper 
blijft. Proper onderpak en kousen zijn noodzakelijk. Men dient een zeer geconcretionneerde passage 
in onderkledij te passeren. Alle vuil speleomateriaal wordt in propere zakken (ter plaatse aanwezig) 
doorheen deze passage getransporteerd (ook de helmen). Voor deze passage is dus een extra 
elektrische verlichting noodzakelijk. Een Petzl hoofdlamp of Ticca zijn ideaal. 

          Ook de handen moeten proper blijven. Handschoenen zijn verplicht! 
15. Bezoekers die niet in orde zijn met het materiaal, kunnen de toegang geweigerd worden. 
16. Wij vragen dat elke bezoeker een zuivere, opgeplooide vuilniszak meeneemt in de grot, waarop 

tijdens het omkleden kan worden gestaan om aldus de sokken proper te houden. 
 


