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Huishoudelijk Reglement “CASCADE” – v.z.w. 

 
Hoofdstuk  1. Algemeenheden 

 

Artikel  1. Het werkjaar loopt van 1 januari tot 31 december van het lopende jaar. 
 

Artikel  2. Het Huishoudelijk Reglement kan ten allen tijden aangepast en aangevuld worden zo de Raad 
van Bestuur dit noodzakelijk acht. 

 
Artikel  3. Krachtens de aansluiting bij de speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten gedraagt de club 

zich naar alle reglementen uitgevaardigd door dit overkoepelende verbond en meer specifiek 
door het Verbond van Vlaamse Speleologen (VVS). In bijlage is een afschrift gevoegd voor het 
gebruik van de sleutel bij het bezoek aan gesloten grotten. 

 

Hoofdstuk  2. De toegetreden leden 

 

Artikel   4. Actieve Leden zijn toegetreden leden die geregeld deelnemen aan clubactiviteiten en voldoen 
aan Hst. 2., Art. 7. van het huishoudelijk reglement 

 
Artikel   5. Steunende leden worden voorgedragen door de actieve Leden en betalen een steungeld, 

gelijk aan of groter dan de jaarbijdrage van de actieve leden. Zij nemen niet deel aan 
grotactiviteiten en zijn geen lid van de speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten 

 
Artikel  6 Elk toegetreden lid aanvaardt de statuten en het huishoudelijk reglement van Cascade vzw en 

wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de inhoud ervan. 
Indien het lid minderjarig is, wordt verondersteld dat de ouder of voogd kennis heeft genomen 
van de statuten en het huishoudelijk reglement, en de inhoud ervan aanvaardt. 

 

Artikel  7. Om als actief lid aanvaard te worden moet eenieder: 
 

    
1. De leeftijd van 14 (veertien) jaar bereikt hebben. Indien jonger dan 14 (veertien) jaar dient een 

ouder actief lid te zijn. Is dit niet het geval kan de -14 jarige toch lid worden via een ander 
actief lid die het peterschap op zich neemt.   

2. Deelgenomen hebben aan twee initiatietochten, 
3. Aanvaard worden door de Raad van Bestuur, 

4. Zich onderwerpen aan alle reglementeringen uitgevaardigd door de club en de 
speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten 

5. Jaarlijks het lidgeld en de verzekeringsbijdrage betalen, 
6. Sporters boven de 50 jaar laten zich best geregeld medisch onderzoeken. 
7. Sporters boven de 40 jaar die lange tijd niet gesport hebben, laten zich best medisch 

onderzoeken alvorens intensief te beginnen sporten 
 
 
 

Artikel  8. Om als actief lid deel te nemen aan sifonduikactiviteiten moet eenieder: 
 

1. De leeftijd van 18 (achttien) jaar bereikt hebben, 
2. Voldoende speleo- en duikervaring hebben, 
3. In het bezit zijn van een grotduikbrevet of een interne opleiding sifonduiken binnen Cascade 

volgen of gevolgd hebben. 
4. In het bezit zijn van een aangepaste duikuitrusting. 
5. Verzekerd zijn voor grotduiken via de speleofederatie waarbij Cascade is aangesloten. 

 

Artikel  9. Alle ideeën en suggesties zijn welkom en dienen aan een bestuurslid te worden overgemaakt. 
Het betrokken lid kan op een bestuursvergadering uitgenodigd worden om zijn voorstel te 
verduidelijken. 

 
 
 
 
 



 

 

 

Hoofdstuk  3. De Raad van Bestuur 

 

Artikel  10. De raad van bestuur wordt samengeroepen door een afzonderlijk schrijven. 
De agenda wordt opgemaakt door de voorzitter of de secretaris. 

 

Artikel  11. Vaste punten op de dagorde zijn: 
 

1. Vorig verslag, 
2. Briefwisseling, 
3. Financiën 
4. Huiswerk, 
5. Activiteiten. 
6. Ledenevolutie 
7. Verslag werkgroepen 

 

Bestuursleden die agendapunten willen toevoegen aan de eerstvolgende vergadering brengen 
de voorzitter of de secretaris daarvan op de hoogte. 

 

Artikel  12. Een bestuurslid verliest zijn rechten op de vergadering indien hij op deze afwezig is. 
Hij kan zich echter laten verontschuldigen en zijn stem via een ander bestuurslid laten gelden. 

 

Artikel  13. De secretaris maakt het verslag van de vergadering en elk bestuurslid ontvangt een exemplaar. 
 

Artikel  14. Alle bestuursbeslissingen i.v.m. het privé-leven van de leden zijn onderworpen aan een strikte 
geheimhouding. 

 

Artikel  15. Om als bestuurslid verkozen te kunnen worden moet de kandidaat inIn overeenstemming zijn 
met Titel 4, artikel 18 van de statuten. 

 

Artikel  16. Op elke jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zullen 1/3 van de bestuursleden uittredend zijn. 
Elk verkozen lid neemt zijn functie waar voor drie jaar. 

 
Hoofdstuk  4. De activiteiten 

 

Artikel  17. Clubactiviteiten zijn activiteiten georganiseerd door de club waarbij een aangestelde 
‘coördinator’ aanwezig is. 
1. Alle deelnemers zullen zich gedragen naar de afspraken, gemaakt met de groep en de 

coördinator. 
2. De opdracht van de coördinator beperkt zich tot het in goede banen leiden van de activiteit. 

Hij is de spreekbuis van de groep met eventuele andere organisaties of verenigingen tijdens 
de duur van de activiteit. 

3. Zijn opdracht is strikt beperkt en kan onder geen enkel beding uitbreiding nemen tot 
nominatieve ‘aansprakelijke’ of ‘organisator’; Hij handelt steeds in naam van de club. 

 

Artikel  18. We onderscheiden volgende activiteitsgroepen: 
 

1. grotactiviteiten in het binnenland, 
2. grotactiviteiten in het buitenland, 
3. andere klimactiviteiten zoals speleoparcours, buitenparcours, canyoning, via ferrata, 

exploratie ... 
4. initiaties, 
5. cursussen extern en intern, 
6. sifonduikactiviteiten, 
7. vergaderingen, 
8. nevenactiviteiten. 
9. zelfstandig grotten 

 

Artikel  19. Initiatietochten gebeuren steeds volgens de deontologie van het VBSF en VVS. 
Deze tochten dienen steeds de goedkeuring te krijgen van het bestuur. Er zal voor gezorgd 
worden dat de begeleiders over de nodige kennis beschikken om deze tocht tot een goed einde 
te brengen. Alle initianten moeten afzonderlijk verzekerd zijn. De ontvangen gelden voor de 
deelname in de kosten en de verzekering zullen na de activiteit integraal aan de 
penningmeester overgemaakt worden. 

 



 

 

Artikel  20. Alle individuele afspraken in verband met zelfstandig grotten dienen aan het bestuur gemeld te 
worden vóór de aanvang van de activiteit 

 
Artikel  21. De club is niet aansprakelijk voor leden die tochten ondernemen buiten het weten van de club, 

zelfs indien dit gebeurt met materiaal van de club. 
 
Artikel  22. Een individuele activiteit kan de goedkeuring van het bestuur niet genieten in voorkomend 

geval: 
 

1. Indien een activiteit niet in overeenstemming is met het doel (Tit. 1., Art. 3. van de statuten), 
2. Het betrokken lid niet over voldoende kennis en ervaring beschikt om een activiteit tot een 

goed einde te brengen. 
3. Indien het bestuur enig vermoeden heeft van ongeoorloofde praktijken. 
4. Indien een lid dat de leeftijd van veertien jaar niet heeft bereikt aan de activiteit wil 

deelnemen zonder de begeleiding van ouder of voogd. 
 

Artikel  23. Voor deelname aan zware grottochten zal het lid: 
 

1. Over een goede fysieke conditie beschikken, 
2. Voldoende technieken beheersen, 
3. De nodige grotervaring hebben opgedaan in kleine grotsystemen. 

 
Artikel  24. Elk lid aanvaardt de risico’s verbonden aan het beoefenen van speleologie en wordt 

verondersteld zelf zijn technische vaardigheid te kunnen inschatten om aan een bepaalde 
activiteit deel te nemen. 

 

Hoofdstuk  5. Het materiaal 
 

Artikel  25. Alle actieve leden kunnen kosteloos gebruik maken van het clubmateriaal. 
 

Artikel  26. Voor individuele tochten moet bij de aanvraag van het materiaal nagegaan worden of het 
bestuur zijn goedkeuring heeft gegeven voor deze individuele tocht. (zie HHR. Hst. 4, Art. 22) 

 

Artikel  27. Een clubactiviteit heeft absolute voorrang op het materiaalgebruik. 
 

Artikel  28. De gebruiksvergoedingen voor het materiaal bij initiatietochten en het speleoparcours worden 
door het bestuur bepaald. 

 

Artikel  29. Het ontleende materiaal moet volgens afspraak met de verantwoordelijke: 
 

1. Binnen de week of vroeger binnengebracht worden als er binnen die termijn een speleo- 
activiteit is, 

2. Netjes gereinigd zijn, 
3. Gecontroleerd worden op mogelijke beschadigingen en onvolmaaktheden, 
4. Droog en ordentelijk opgeborgen worden, 
5. Gesorteerd worden volgens soort en groep. 

 
Artikel  30. Tijdens de duur van het ontlenen zal de ontlener ervoor zorgen dat het materiaal volgens de 

oordeelkundige normen gebruikt wordt. 
 

Artikel  31. In voorkomend geval moet steeds aangifte gemaakt worden aan de verantwoordelijke: 
 

1. Verlies van het materiaal, 
2. Diefstel van het materiaal, 
3. Beschadiging van het materiaal (veiligheid bij volgend gebruik), 
4. Val op een koord, 
5. Gebrekkige werking van toestellen, 
6. Versleten materiaal, 
7. In alle gevallen waarbij de veiligheid voor een volgende activiteit in het gedrang komt. 

 

Artikel  32. In voorkomend geval moet de ontlener het materiaal vergoeden: 
 

1. Verlies van materiaal, 
2. Breuk of beschadiging van materiaal ten gevolge niet-speleologisch gebruik, 
3. Opzettelijke beschadigingen. 

 



 

 

Artikel  33. In voorkomend geval wordt materiaalgebruik geweigerd: 
 

1. Individuele activiteiten die niet de goedkeuring van het bestuur genieten, 
2. Initiatietochten zonder goedkeuring van het bestuur, 
3. Niet-leden van de club, 

4. Leden die over onvoldoende kennis en ervaring beschikken om het ontleende materiaal 
oordeelkundig te gebruiken. 

 
 

Nota: Een afzonderlijk schrijven betreffende onderstaande onderwerpen vormt een geheel met dit het 

huishoudelijk reglement. 

 

de reglementering bij het gebruik van de sleutels voor grotten en duiksites gesloten 
door de UBS.   

- het reglement van het speleoparcours. 

- het reglement van de sporthal “De Spui” opgemaakt door de stad Oostende. 



 

 

 

 

Sleutelbeheer grotten en duiksites 
 

 

1 De Gesloten grotten  

 

Het is vanzelfsprekend dat het gebruik van de sleutels samengaat met de strikte toepassing van de 
reglementen van de ‘Union Belge de Spéléologie’ (Deontologische code U.B.S. – V.V.S.). 
De sleutel die aan u toevertrouwd wordt blijft eigendom van de U.B.S. 
Deze sleutel wordt overhandigd onder de voorwaarde dat u de hieronder vermelde gebruiksregels 
respecteert. 
Ingeval van vastgestelde misbruiken (bv. U leent uw sleutel uit aan een touroperator, u daalt af in de Trou 
d’Haquin met een groep van 30 personen begeleid door 2 speleo’s, enz…), wordt de sleutel teruggenomen. 
Door uw handtekening onder het uitleenreglement engageert u zich persoonlijk en formeel bij het eerste 
uitdrukkelijk bevel van de Raad van Bestuur van de U.B.S. de sleutel terug te geven. 
De clubs met 4 tot 15 leden, aangesloten bij het V.V.S. kunnen één sleutel bekomen, met 16 tot 30 leden een 
tweede en een club met meer dan 30 leden een derde en laatste sleutel. Er wordt een waarborg van €25.00 
per grotsleutel gevraagd. 
Het gebruik ven de sleutel is uitsluitend bestemd voor Uw leden. Hij mag niet aan derden worden ontleend, 
verhuurd, noch verkocht worden.  
Het is verboden de sleutel te gebruiken voor een commerciële gidsing die niet wordt begeleid door gidsen 
gehomologeerd door de U.B.S. 

 
GEBRUIK 

 

Omdat u een gesloten grot bezoekt is het noodzakelijk dat u; 
 

1. De poort achter u sluit om te vermijden dat een ploeg zonder sleutel na u binnenkomt 
en opgesloten wordt als u de grot verlaat zonder hen tegen te komen; 

2. De sleutel rond uw nek draagt met een stevig touwtje en een efficiënte knoop om 
te vermijden dat u hem verliest en opgesloten zit; 

3. De sleutel proper houdt. Het mechanisme is van een extreme precisie. Als dit 
beschadigd of vuil wordt kunt u het hangslot niet meer openen; 

4. De sleutel niet in de buurt van de poort laat. Iemand die na u komt zou hem 
dan gemakkelijk kunnen meenemen; 

5. Het touwtje aan uw pols bevestigt wanneer u het hangslot opent. Indien u deze 
voorzorgsmaatregel niet volgt en u de sleutel laat vallen voor u geopend hebt dan kan 
u hem niet meer recupereren. 

 

2 De Gesloten duiksites  

 

• Elke club zal de leden die grotduikers zijn opsturen naar het VVS.  

 Hun  naam + kwalificatie van het lid wordt vermeld. 

   A. kan zelfstandig grotduiken en een beginner begeleiden 

B. kan zelfstandig grotduiken maar mag nog geen beginner begeleiden 

C. mag mee gaan met een A of B, heeft geen beginnersbegeleiding meer nodig 

D. beginner of onbekend 

  
Een correcte kwalificatie is zeer belangrijk om in de toekomst verder op een veilige manier het 

grotduiken in België te kunnen organiseren.  

  

• Deze lijsten worden  bijgehouden door de WG grotduiken.  

• Op de lidkaarten van de betrokken leden zal “grotduiker” vermeld worden.  

• De keuze van kwalificatie zal door de werkgroep grotduiken worden geëvalueerd. Bij discussie zal 

onderling overlegd worden met de betrokkenen. 

• Momenteel heeft het VVS 2  sleutels. Cascade is in het bezit van 1 sleutel, + de VVS lijst van de 

grotduikers en hun kwalificatie.  

• Een lijst van de uitleningen wordt bijgehouden.  

• Cascade kan de sleutel uitlenen aan zijn eigen leden en een VVS lid  die voldoet aan de kwalificatie 

A of  B.  

• Niemand anders kan deze UBS grotduiksleutels ontlenen of gebruiken. 



 

 

Nieuw HHR Van Het VVS. 

 

Bijlage D Sifonduiken  

 

D.1 De clubs die grotduikers in hun club hebben moeten volgende gegevens doorgeven aan het VVS 

en aan de werkgroep sifonduiken.  info@speleovvs.be & grotduikers@speleovvs.be  - Naam en 

adres van de duiker - Aangesloten club - Duikkwalificatie, zie onderstaande opsomming  A 

kan zelfstandig grotduiken en een onvoldoende ervaren grotduiker begeleiden . Kan de sleutel 

ontlenen en een B of C meenemen als duikpartner     B. kan zelfstandig grotduiken maar mag 

nog geen onvoldoende ervaren grotduiker begeleiden.  Kan de sleutel ontlenen en duiken met 

een A of B    C. Heeft onvoldoende ervaren als zelfstandige grotduiker,  Kan geen sleutel 

ontlenen en mag enkel duiken met een A  

  

D.2 Een correcte kwalificatie is belangrijk om in de toekomst verder op een veilige manier het 

grotduiken in België te kunnen organiseren.     

D.3 Modaliteiten - De lijst met sifonduikers wordt  bijgehouden door de werkgroep sifonduiken.  - Het 

secretariaat van het VVS krijgt een kopie van deze lijst als er aanpassingen of aanvullingen zijn. 

- Op de lidkaarten van de betrokken leden zal “grotduiker” vermeld worden samen met hun 

kwalificatie..  - De meest ervaren grotduiker binnen elke club geeft een beoordeling aan de 

grotduikers binnen zijn club.  Bij discussie zal onderling overlegd worden met de betrokkenen. - 

Indien een club slechts één grotduiker telt, dan zal de werkgroep het niveau van deze grotduiker 

goedkeuren. - Er kan een her evaluatie worden aangevraagd bij de werkgroep.   

 

D.4 Sleutels - Momenteel heeft het VVS 3  sleutels. - Cascade VZW, en Science Explorers en Spekul 

zijn elk in het bezit van 1 sleutel. - Een lijst van de uitleningen (uitlener en mede-duikers) wordt 

bijgehouden. - De ontleners van de sleutel ondertekenen het uitleenformulier, tenzij het een 

digitaal formulier betreft.  - De sleutels kunnen enkel worden uitgeleend aan een VVS-lid  dat 

voldoet aan de kwalificatie A of  B.  - De grotduiksleutels  die binnen VVS ter beschikking 

liggen, zijn uitsluitend bestemd voor VVS leden - Voor aanvragen van buitenlandse grotduikers, 

contacteer je de  werkgroep.    

  

D.5 Deontologie - De duiksites mogen enkel worden gebruikt voor recreatief duiken. - Commerciële 

duiken zijn strikt verboden. - Laat je afval, van welke aard ook, niet aan de duikstek achter.  - 

Gelieve er op te letten dat je voertuig aan de duikstek reglementair geparkeerd staat.  Wild 

parkeren of verkeerd parkeren veroorzaken moeilijkheden met de grondeigenaars.       

  

D.5 Eindtermen  Er wordt besloten om eindtermen te formuleren voor niveau A. in 2016 zal Maarten 

Simons zal dit modereren en Erik Wouters en Karel Levrau zullen mee werken aan de 

formulering. 
  

 



 

 

 
 

Speleomuur “sportcentrum De Spui” 

 

Trainingen 

 

- De maandelijkse trainingen vinden plaats op maandagavond of zaterdagen. 
- De data worden in samenspraak met de sportdienst opgemaakt. 
- Deze data worden bekendgemaakt via de activiteitenkalender, de website van Cascade, FB en 

mailverkeer. 
 

Wie kan klimmen – trainen 

 

- Elke ervaren speleoloog die lid is van een speleofederatie kan klimmen zonder begeleiding. 
- Initianten of beginnende speleologen kunnen klimmen mits vergezeld en/of begeleid van een 

ervaren speleoloog. 
- Initianten of beginnende speleologen kunnen in samenspraak een opleiding krijgen door een 

trainer van speleoclub Cascade. 
 
Uitrusting: 

 

- Het gebruik van de kleedkamer is verplicht. 
- Elkeen is zelf verantwoordelijk voor de goede en veilige toestand van zijn persoonlijke 

uitrusting. 
- Deze persoonlijke uitrusting moet proper zijn. Slijk en andere onreinheden zijn dus uit den 

boze 
- In de sportzaal is een helm verplicht. 
- Initianten of speleologen zonder of met een onvolledige uitrusting kunnen het nodige 

klimmateriaal van de club gebruiken.Dit zolang de voorraad strekt. 
- Enkel schoenen met bleke zolen zijn toegelaten. Schoenen welke ook buiten de sporthall 

worden gedragen zijn niet toegelaten.(Het zaalsportschoeisel moet dus ter plaatse worden 
aangetrokken.) 

- De zaalwachter en de vertegenwoordiger van “Cascade vzw” is gemachtigd de uitrusting te 
controleren en speleologen de toegang tot de zaal te ontzeggen. 

 
Kosten en verzekering: 

 

- Wie komt klimmen meldt zich voor de training aan, en noteert zijn naam en clubnaam op de 
voorziene lijst bij de vertegenwoordiger van “Cascade vzw”. 

- Niet leden en niet verzekerd betalen de VVS dag verzekering 

Die bedraagt 

 Initianten t.e.m. 18  jaar  = € 5.00 

Initianten       + 18  jaar  = € 8.00  

Gebruik volledige uitrusting = gratis  

- Voor groepen wordt een deelname in de kosten gevraagd van € 2.5 pp.  
In volgende gevallen moet de ontlener het materiaal betalen. 

• verlies van materiaal. 
• Breuk of beschadiging van het materiaal door niet speleologisch gebruik. 
• Opzettelijke beschadigingen. 

 
Equipementen: 

 

- Alleen Cascade VZW heeft het recht stellingen te verhangen en aan te passen. 
- Alle suggesties zijn steeds welkom, zo helpen we samen bouwen aan een …. 
- Het gebruiksreglement van de stad Oostende is tevens van toepassing.



 

 

 

Bezoekregeling Grotte de la Fosse aux Ours 

Sneuvelversie – december 2010 

 

 

De onderstaande bezoekregeling heeft als doel om de Grotte de la Fosse aux Ours op 
een duurzame wijze toegankelijk te maken voor speleologen en wetenschappers. De lijst 

richtlijnen is uitgebreid, maar heeft niet de bedoeling om het grotplezier van de bezoeker 
te beperken. Integendeel, deze bezoekregeling is bedoeld om de Grotte de la Fosse aux 
Ours toegankelijk te maken zonder dat de schoonheid van deze grot hier op lange 

termijn onder hoeft te lijden. Op die manier kunnen wellicht nog vele generaties 
speleologen van dit onderaardse wonder genieten. 

 

 

Algemene richtlijnen: 

 

Aanvragen van een bezoek: 

• Wie de Grotte de la Fosse aux Ours wil bezoeken, stuurt een schriftelijke aanvraag 
naar Speleoclub Cascade. De aanvragen worden bijgehouden door een clublid 

dat hiertoe gemandateerd wordt. 
• Enkel aanvragen uit naam van een speleoclub of wetenschappelijke instelling zijn 

ontvankelijk. Aanvragen van individuele speleologen of privé-personen zijn niet 
ontvankelijk. 

• Alle aanvragen worden op een lijst genoteerd. De aanvragen die het eerst binnen 

zijn, worden het eerst behandeld. 

• De datum voor een bezoek wordt door Speleoclub Cascade vastgelegd en 

minstens drie maanden op voorhand naar de aanvrager doorgespeeld. Op die 
manier beschikt de aanvrager over de nodige tijd om zich te organiseren. 
Speleoclub Cascade bezorgt de aanvrager tevens het luik ‘Richtlijnen voor de 

bezoekers’. 
• Speleoclub Cascade zorgt voor een begeleider. Deze spreekt zelfstandig met de 

aanvrager af wat betreft tijdstip en plaats van afspraak. 

• Ten laatste twee dagen op voorhand bezorgt de aanvrager aan Speleoclub 
Cascade een lijst met de namen van de deelnemers. 

 
Over de aard van het bezoek: 

• Speleoclub Cascade organiseert jaarlijks twee bezoekdagen. Deze bezoekdagen 

kunnen aansluitend worden georganiseerd, dan wel een dag in het voorjaar en 
een dag in het najaar. Per dag zijn maximaal twee bezoeken mogelijk. Eén bezoek 

= één groep. 

• Een bezoekende groep bestaat maximaal uit vier speleologen en een begeleider 

van Speleoclub Cascade. 
• Het parcours wordt als volgt vastgelegd: Réseau du Rêve heen  Grenier  

Réseau du Rêve terug  Ascenseur  Champagne 1  Champagne 2  

Entonnoir  Balkon boven de rivier. De kristalzaal wordt niet langer bezocht. 

Wegens de modder is het niet toegestaan om eerst de Champagne 1 en 2 te 
bezoeken en daarna de Réseau du Rêve.



 

 

 

Richtlijnen voor de begeleiders 

 

Vereisten voor de begeleiders: 

• De begeleiding van een groep gebeurt door een lid van Speleoclub Cascade 

vzw. Per groep van vier personen wordt een begeleider voorzien. 

• Voor een begeleiding komen enkel mensen in aanmerking die voldoende ervaring 
hebben, zelfstandig hun weg door de grot vinden, doordrongen zijn van de zorg 

voor de grot en die het verhaal kunnen brengen van de exploratie en de 
voornaamste geologische en hydrologische aspecten van de grot. 

• De begeleider moet in staat zijn om mensen doorheen moeilijke passages te 
helpen, hetzij door fysieke hulp, hetzij door morele ondersteuning. 

• Bij een noodgeval moet de begeleider in staat zijn om gepast te reageren. Dit 

impliceert dat de begeleider over voldoende EHBO-kennis beschikt en de 
procedures beheerst om Spéléo Secours te verwittigen. 

 

Voor het binnengaan: 

• De begeleider vangt de groep bezoekers op op de plaats van afspraak. De 

begeleider brengt deze groep naar de parkeerplaats nabij de grot. 

• De begeleider waakt erover dat de bezoekers zich stil en discreet omkleden. 

• De begeleider vergewist zich van de speleo-ervaring van de bezoekers. Indien de 
begeleider oordeelt dat één of meerdere kandidaat-bezoekers over onvoldoende 

ervaring beschikken, kan de begeleider hem/haar/hen ter plaatse de toegang tot 
de grot ontzeggen. 

• De begeleider overloopt de richtlijnen voor de bezoekers. 
 

In de grot: 

• De begeleider heeft aandacht voor de groep en stopt regelmatig om uitleg te 
geven, of om de bezoekers de kans te geven om foto’s te nemen. 

• De begeleider waakt erover dat de bezoekers binnen de afgebakende zones 
blijven, geen speleothems aanraken of schade aan de grot berokkenen. Indien de 

groep deze basisregel niet respecteert, heeft de begeleider het recht om het 
bezoek te onderbreken en de groep weer naar buiten te brengen. 

• De begeleider heeft bijzondere aandacht voor de oversteek van de microgours in 

de Réseau du Rêve. Indien een bezoeker een stap verkeerd zet en schade 

berokkent, brengt de begeleider de groep meteen naar buiten. 
• De volgende passages verdienen een verhoogde aandacht van de begeleider: 

het gevaarlijke ‘hangende’ blok in de ingangszaal, de Réseau du Rêve, de 
Ascenseur, de kleivloer en de dierensporen in de Champagne 1.



 

 

 

Richtlijnen voor de bezoekers 

 

Vereisten voor de bezoekers: 
• De bezoeker is verzekerd voor speleologie bij een erkende speleofederatie. 

• De bezoeker beschikt over de nodige speleologische ervaring en kan deze 

ervaring staven. Initianten of debutanten zijn niet  toegelaten. 

• Per bezoek zijn er maximaal vier bezoekers en een begeleider van Speleoclub 

Cascade  toegelaten. 

 

Basisregels voor een bezoek: 

• Bezoekers betreden de grot met een basishouding van respect. 

• Bezoekers houden zich aan de richtlijnen van de begeleiders, blijven binnen de 
afgebakende zones, raken geen speleothems aan en gaan niet op eigen houtje 
rondneuzen. Indien de groep deze basisregel niet respecteert, heeft de begeleider 

het recht om het bezoek te onderbreken en de groep weer naar buiten te 
brengen. 

• Bijzondere voorzichtigheid wordt gevraagd bij de oversteek van de microgours. 
Indien iemand een stap verkeerd zet en schade berokkent, dan verlaat de groep 

meteen de grot. Een misstap op deze plaats wordt beschouwd als een gebrek aan 
ervaring en dus als een schending van de voorwaarden tot een bezoek. 

• Bezoekers zijn er zich van bewust dat de balisages niet zaligmakend zijn. Af en toe 
zijn er ook binnen de afgebakende zones delicate passages. De bezoekers worden 

gevraagd hier rekening mee te houden, zowel bij het doorgaan als bij de 
terugkeer. 

 
• Bezoekers dragen een propere texair, laarzen en handschoenen. Ook de zolen 

van de laarzen zijn zuiver. De laarzen worden pas aangetrokken aan de grot. Op 
die manier blijven de zolen netjes voor in de Réseau du Rêve. 

• Bij mooie passages wordt verwacht dat de bezoeker de reflex heeft om zijn 

handschoenen uit te trekken, bv. om steun te zoeken bij de oversteek over de 

microgours. 
• Een klimgordel en/of een volledige klimuitrusting zijn voor een gewoon bezoek niet 

vereist. 

 

• Fotograferen is toegestaan. Indien fotograferen het hoofddoel van het bezoek is, 
dan wordt aan de groep gevraagd om dit te melden bij de aanvraag. In dat 

geval worden het tempo en het tijdsbestek van het bezoek aangepast. 
• Zonder toestemming is het niet toegelaten om over de grot te publiceren. Voor 

een kort bericht op de eigen blog of de eigen website kan de toestemming ter 
plaatse gevraagd worden aan de begeleider. Voor een uitgewerkte reportage 

wordt de toestemming gevraagd aan Speleoclub Cascade vzw. 

 

• De groep is bereid om eventueel een handje mee te helpen bij de 
exploratiewerken. Indien voor deze werken een volledige klimuitrusting vereist is, 

dan wordt deze in een kitzak tot aan de werkplaats gedragen. 
• Plassen in de grot is niet toegelaten. Wie toch moet plassen, doet dit in een fles en 

brengt deze zelf weer naar buiten. 


