
REGLEMENT SYSTEEM VAN BRETAYE 
Dit reglement moet door elke bezoeker worden gevolgd.
Onderstaand reglement heeft als belangrijkste doelstellingen:
a) een optimale relatie tussen de eigenaar en ons speleologen te onderhouden, om aldus een blijvende toegankelijkheid
tot te grot te garanderen.
b) de grot, in al haar facetten, te bewaren in de staat waarin wij ze in 1991 ontdekt hebben.

TOELATINGSVOORWAARDEN:
1) De toegang tot de grot is onderworpen aan een voorafgaandelijke toestemming.    
Alle aanvragen dienen - uitsluitend schriftelijk - gericht te worden aan Speleoclub Avalon Antwerpen, die voor de coördi-
natie van de bezoeken zal instaan.  De aanvraag moet ons ten laatste één maand voor Uw gepland bezoek toekomen.
Elke club krijgt slechts één maal per jaar toelating tot een bezoek.
2) De aanvragen worden verwerkt in volgorde van ontvangst.  In de mate van het mogelijke wordt rekening gehouden met
de door U voorgestelde datum.  Zo deze dag reeds voor een ander bezoek gereserveerd is, stellen wij zelf een datum vast. 

3) Per weekend, wordt er slechts één bezoek toegestaan. De bezoekende groep mag uit maximaal 6 personen bestaan. 
De toelating geldt slechts voor de duur van één dag.
4) De toestemming wordt U steeds schriftelijk verleend.  U dient dit document aan te vullen met de namen en adressen
van de deelnemers en te ondertekenen.  U dient zich op de dag van Uw bezoek met dit document bij de eigenaar aan te
bieden, op het gestelde uur.  De eigenaar wordt door SC Avalon van tevoren op de hoogte gebracht van Uw komst.
5) De grot is uitsluitend toegankelijk voor leden van clubs die aangesloten zijn bij een erkende speleofederatie.  Voor
België zijn dit: de Union Belge de Spéléologie (Franstalig België) en het Vlaams Verbond van Speleologen (Neder-
landstalig België).  Voor Nederland:  Speleo Nederland. 
6) De grot mag niet gebruikt worden als scholingsgrot.  Elke bezoeker op zich dient dus effectief lid te zijn van één van
de in art. 5) vermelde speleofederaties, en daarenboven over de nodige speleologische ervaring te beschikken.  De grot is
niet geschikt voor debutanten.

PARKING / NADERINGSMARS:
7) Er mag uitsluitend gestationeerd worden op de parking nabij de B5 (Capture de l'Aisne).  De privéweg naast het huis van
de eigenaar (stroomafwaarts van de Resurgentie), mag niet gebruikt worden als parking!
8) U dient de nodige discretie in acht te nemen (de parking ligt langs een openbare weg) en zich om te kleden op het
lager gelegen "strandje" dat zich slechts enkele meters van de parkeergelegenheid bevindt, langs de Aisne.
9) Het achterlaten van afval, van welke aard ook, op parking of in het bos, is uiteraard verboden.  
10) U dient langs de kortste weg naar de ingangen van de grot te gaan.  Deze liggen allebei langs de oever van de Aisne,
weliswaar aan de overzijde.  Het betreden van het Bos van Bretaye is niet toegelaten. De stroomopwaartse ingang (B5) ligt
100 stroomopwaarts van een geïsoleerd huis, tegenover de rotsen van Ozo. 

IN DE GROT:
U dient alle regels, zoals beschreven in de deontologische code welke U wordt opgelegd door Uw speleofederatie,
in acht te nemen.   Tevens gelden volgende regels:
11) Concreties:   Men raakt ze niet aan!  Bevuiling door modderige kledij, handen of laarzen moet (en kan) kost wat kost
vermeden worden.
12) Beschermingsmaatregelen:  Sommige delen van de grot worden afgebakend door roodwitte linten of touwtjes..  Het is
niet toegestaan deze linten te overschrijden, of ze te verwijderen (ook niet voor fotografische doeleinden).  Deze linten
verbergen niets, maar hebben enkel tot doel de schade beperkt te houden tot welbepaalde plaatsen of wegen.
13) Afval:  Het is niet toegestaan enig afval achter te laten, van welke aard ook .
14) Carbuur:  Het gebruik van carbuurverlichting is niet toegestaan, vanwege te vervuilend en totaal ongeschikt in een
natte grot als deze..  NB: het passeren van de voûte-mouillantes met een gassende carbuurpot is gevaarlijk, vanwege de
te beperkte luchtruimte.  Voorzie dus een goed functionerende en liefst waterdichte elektrische verlichting.
15) Desobstructie of exploratie:  het is niet toegestaan in de grot desobstructiewerken uit te voeren zonder voorafgaandelij-
ke toelating van SC AVALON.   Het vergroten van étroitures is evenmin toegestaan, om het sportieve karakter van de grot
te bewaren. 
16) Veiligheidsvoorzorgen: Aangepaste uitrusting (neopreenpak) is nodig. Elk ploeglid moet zich op zijn/haar gemak
voelen in ultra-natte passages; de traversee vergt ondermeer het “vrij” duiken van een 2 m lange sifon (Passage des Pieds
Humides).  Voorzie  een reddingsdeken, reserveverlichting etc.  Hou rekening met de weersomstandigheden, een
overstroming kan U dagenlang blokkeren op zeer ongelegen plaatsen. Ga dus niet in de grot bij regenweer of onstabiel
weer: wanneer de Aisne overstroomt, loopt de grot voor 3/4 onder water. Opgepast ook in onstabiele gedeelten (trémies). 
Een eventuele reddingsactie kan de grot onherstelbare schade toebrengen!


