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  Boek ‘101 dagen’ 
vertelt exploratieverhaal Grotte des Emotions

,,Shit, concreties !’’

De Salle des Douze. Met haar gours en stalagmieten is ze de kleine zuster van de Salle des Treize. (Foto Paul De Bie)

Kris Carlier (SC Cascade)

Foto’s: 
Paul De Bie 
en Ellen De Bie (SC Avalon)

,,Shit, concreties!” Het is niet meteen een vloek die je verwacht bij de ontdekking 
van een maagdelijke grot. De paradox typeert als geen ander het exploratie-
verhaal van de Grotte des Emotions. Dertien jaar na de eerste werkzaamheden 
bundelde voorzitter Paul De Bie van Speleoclub Avalon het relaas van de ont-
dekking in het meeslepende boek ‘101 dagen. De exploratie van de Grotte des 
Emotions’. 

Weinig grotten in België hebben zo’n 
mysterieus imago als de Grotte des 
Emotions. De ontdekking van Speleo-
club Avalon zou de mooiste grot van 
het land zijn en de concreties zouden 
tot de meest uitzonderlijke van alle Bel-
gische grotten behoren. De prachtigste 
zalen zouden zich als een paternoster 
aan elkaar breien. Zeg wel zóú, want 
buiten de ontdekkers zijn er slechts 
weinig mensen die ooit de grot gezien 
hebben. Omdat de Grotte des Emotions 
zowel uitzonderlijk prachtige als ontzet-
tend modderige passages heeft, heb-

ben de ontdekkers besloten om de grot 
niet open te stellen voor het publiek. Nu 
niet, later niet. In combinatie met een 
schitterende fotoreeks op de website 
van Speleoclub Avalon heeft dit strikt 
afgesloten karakter er echter toe geleid 
dat rond de Grotte des Emotions een 
aura van onaantastbare magie hangt. 
Het boek ‘101 dagen. De exploratie 
van de Grotte des Emotions’ maakt het 
voortaan echter mogelijk om de ont-
dekking van de grot te volgen alsof je 
er zelf bij was.
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Onwaarschijnlijke 
engelbewaarder

De exploratie van de Grotte des Emo-
tions begon eind april 1995, toen en-
kele leden van Speleoclub Avalon een 
veelbelovend blaasgat ontdekten in 
de drooggevallen bedding van de Lem-
brée. Dit schilderachtige riviertje op 
het grondgebied van Ferrières stroomt 
grotendeels over kalkgesteente, om 
ter hoogte van Vieuxville in de Ourthe 
te stromen. Dankzij een onwaarschijn-
lijke engelbewaarder is de vallei van de 
Lembrée gespaard gebleven van staca-
ravans, frietkoten en andere uitwassen 
van massatoerisme. Over een afstand 
van zo’n 3 km telt de bedding van het ri-
viertje een dertigtal kleinere en grotere 
verdwijnpunten. ’s Winters en bij hoge 
waterstand is er van die verdwijnpun-
ten weinig te merken. De rivier stroomt 
dan over haar volledige lengte in haar 
bovengrondse bedding. Hoe meer de 
zomer echter in kracht wint en het de-
biet van de rivier vermindert, hoe verder 
de bovengrondse rivier volledig droog-
valt. Water is er nochtans genoeg, maar 
dat verdwijnt naar een tot voor kort on-
bekende ondergrondse schaduwrivier. 
De resurgentie hiervan bevindt zich in 
Vieuxville. Het grote debiet ervan be-

wijst dat de ongerepte beekvallei meer 
in petto moet hebben dan louter aan 
de oppervlakte te zien is. Op zoek naar 
het geheim van de ondergrondse Lem-
brée begon Speleoclub Avalon een ex-
ploratie die in de loop van 101 dagen 
zou leiden tot de ontdekking van een 
van de mooiste, maar ook modderigste 
grotten van België.

Naar aanleiding van het boek ‘101 
dagen. De exploratie van de Grotte 

des Emotions’ kon de redactie van de 
Spelerpes onverwacht een bezoek aan 
de grot maken. Bij zijn jaarlijkse inspec-
tieronde had Paul De Bie gemerkt hoe 
een groot blok was neergevallen in een 
cruciale passage. De steenklomp moest 
opgeruimd worden, en dat gaf de kans 
aan een uiterst beperkt groepje met 
ook ondergetekende om mee naar bin-
nen te glippen.

Gecamoufl eerde buis

De ingang van de Grotte des Emotions 
is een bijzonder goed gecamoufl eerde 
buis, hoog op de oever van de Lembrée. 
Zonder gids is de ingang onmogelijk te 
vinden. De oorspronkelijke ingang, die 
intussen weer bedolven is onder ton-
nen rivierkeien, bevond zich in de bed-
ding van de Lembrée zelf. Omdat deze 
ingang om evidente redenen bijzonder 
cruegevoelig was, werd bij de explora-
tie prioriteit gemaakt van een tweede 
ingang. De ingangsbuis leidt al meteen 
naar de eerste concreties. Bij veel Bel-
gische grotten vind je de mooiste ge-
deeltes pas diep in heuvel, maar niet bij 
de Grotte des Emotions. We zijn amper 
enkele meters afgedaald, of een prach-
tige zaal strekt zich voor onze ogen uit. 
Voorbij een poort van stalactieten en 
stalagmieten ligt een opeenvolging van 
uitgekristalliseerde sinterbekkens. De 
Salle des Douze heet deze plek, naar 
analogie met de schitterende Salle des 
Treize in de Gouffre Berger. Een prach-
tige foto van deze zaal siert de cover 
van het boek ‘101 dagen’. Van op enige 
afstand genieten we in stilte van dit 
unieke onderaardse landschap, vast-
besloten om dit beeld voor altijd in ons 
geheugen vast te leggen.
Het was Paul die deze zaal ontdekte 
toen hij samen met Herman en Pa-
trick langs onderen uit een doorbraak 
forceerde door een smalle passage. In 
het boek ‘101 dagen’ verwoordt Paul 
de sensatie als volgt: ,,Zoals verwacht 
vind ik een lage gang die op het zicht 
gauw doodloopt. Maar wanneer ik me 

Grote sinterbekkens in de Galerie des Gours. (Foto Paul De Bie)

Een verschrikkelijk modderbad leidt naar de collecteur. Na door deze 
crème-au-beurre te zijn gekropen is het onmogelijk om de mooie zalen 

en galerijen nog te gaan bekijken. (Foto Paul De Bie)
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Springen of vallen

Via de Première Petite Salle – de eer-
ste zaal die de Avalonners ontdekten 
– volgen we een bemodderde galerij, 
waarvan de bodem doorsneden is met 
enkele diepe putten. De passage is ge-
lukkig telkens gezekerd met een looplijn 
en handige aluminium voetsteuntjes. 
Ontzagwekkend is de Pas de la Mort, 
een brede overstap boven een 18 meter 
diepe put, met beneden bovendien wa-
ter van minstens drie meter diep. Breed 
mag echt wel letterlijk genomen wor-
den. Wie lange benen heeft, staat zo 
ongeveer in de wijdst mogelijk spreid-
stand boven een akelige diepte. Voor 
kleinere speleologen zit er niets anders 
op dan te springen. Gelukkig hangt ook 
hier een looplijn. ,,En die heb ik al eens 
goed kunnen gebruiken’’, grijnst Annet-
te veelbetekenend.
,,He, kijk eens’’, toont Paul als we veilig 
de Pas de la Mort gepasseerd zijn. ,,Je 
kan het water zien. Dat wil zeggen dat 
het minstens tien meter hoger staat 
dan normaal.’’ In de put staat inder-
daad een poel donker water. Vreemd, 
want het is intussen begin mei en het 
debiet van de Lembrée is al dermate 
gezakt dat de bovengrondse rivier niet 
meer tot aan de Ourthe raakt, maar 
halfweg volledig in de grond verdwijnt. 
Bovendien zijn er de voorbije dagen 
geen zware stortbuien meer geweest 
die de hoge waterstand kunnen ver-
klaren. Het waterdebiet blijft dan ook 
een van de mysteries van de Grotte des 
Emotions. ,,Omgekeerd hebben we ook 
al opgemerkt dat het water heel laag 
kan staan als de bovengrondse rivier in 
crue staat. Het is echt een mysterie. Met 
de hulp van enkele wetenschappers en 
kleurproeven zijn we daarom bezig om 
het volledige captatiegebied van de 
grot in kaart te brengen. Misschien kun-
nen we op die manier wel een verklaring 
vinden voor de soms onlogische water-
standen.’’

Druipsteenberg

Voorbij de Pas de la Mort wordt de mod-
derige galerij steeds ruimer, tot we op 
handen en knieën moeten kruipen door 
een lage doorgang. Ook deze uitgegra-
ven versmalling zorgde voor de nodige 
adrenaline bij ontdekkers Herman, Paul 
en Joël. In zijn boek ‘101 dagen’ noteert 
Paul hierover het volgende: ,,Herman 
gooit zich plat op de grond, kijkt door de 
opening… en begint te roepen als een 
bezetene. Joël en ik sleuren hem weg, 
wat is daar te zien? Ik wurm mijn hoofd 
door het gat en ik zie… een meters bre-
de, witte druipsteenberg, midden in een 
grote ruimte. ,,Graven mannen’’, roep ik 
met overslaande stem. Dus graven we 
als gek, met dat ene plantenschopje. 
Al gauw kunnen we erdoor en staan we 
oog in oog met de ‘Méduse’, een witte 
bolvormige concretie die als een reu-
zenkwal de zaal domineert.’’
Het contrast tussen de smetteloos witte 
Méduse en modderige omgeving is 
eens te meer opvallend. Men had de 
Grotte des Emotions gerust de Grotte 
aux Contrastes kunnen noemen, ware 
het niet dat deze grot 1 jaar eerder al 
door Avalon was ontdekt. De Méduse is 
tevens een van de centrale kruispunten 
in de grot. Hier vertrekt onder meer de 
Galerie Ardèche, een brede galerij met 
een ongerepte kleibodem. De klei is 
gebarsten tot een puzzel van een paar 
duizend stukken. Gelukkig werd bij de 
ontdekking meteen een smal paadje 
uitgetekend, zodat de rest van de bo-
dem gevrijwaard bleef. Daarmee is de 
Galerie Ardèche uniek in België.
De Galerie Ardèche heeft echter nog 
meer unieks in petto. Drie meter hoger 
vertrekt in het plafond een uitnodigend 
gaatje. Een vaste ladder maakt de klim 
naar de verticale versmalling een stuk 
gemakkelijker. Voorbij het gat schuilt 
de Galerie des Gours, alweer zo’n zaal 
die zijn gelijke in België niet kent. Om de 
galerij te beschermen zijn echter strikte 

omdraai om naar de andere kant te 
kijken, valt mijn mond open van ver-
bazing! Ik roep het uit, ik gil en hoewel 
moederziel alleen, begin ik spontaan in 
mijn handen te klappen. Als allereerste 
mens ooit zie ik een wonderbaarlijke en 
sublieme compositie van druipstenen, 
die als het ware een enorme haaien-
muil vormen. Zij bewaken de toegang 
tot een ruime zaal. (…) De vloer is heel 
wit en lijkt effen. Dit is echter gezichts-
bedrog, want zodra we voorzichtig door-
heen de ‘haaienmuil’ stappen, staan we 
in een diepe gour. Het is de eerste van 
een hele reeks, wel 80 cm diep en wit 
uitgekristalliseerd.’’

Overal afblijven

Via het gat waardoor Paul, Herman en 
Patrick in extase de Salle des Douze 
hadden ontdekt, dalen we af naar het 
vervolg van de grot. Twee stevige witte 
concreties bieden een perfect houvast 
om je veilig aan te laten zakken, maar 
in de Grotte des Emotions is zoiets uit 
den boze. De ontdekkers hebben er bij 
de exploratie alles aan gedaan om de 
grot zo ongerept mogelijk te houden. 
Het kan niet de bedoeling zijn om dit 
werk met een verkeerde aanraking te 
verknoeien. Overal afblijven is dus de 
boodschap, ook al vergt het soms wat 
mentale discipline om geen gebruik te 
maken van sommige evidente uitsteek-
sels of voetsteuntjes.

Voor ons vertrek hadden Paul en Annet-
te ons gewaarschuwd voor de modder. 
De betekenis hiervan begint tot mij door 
te dringen wanneer we onderaan de 
smalle toegang tot de Salle des Douze 
staan. Het contrast met de schitterende 
zaal erboven kan nauwelijks groter zijn. 
De laagste stukken van de Grotte des 
Emotions liggen zo’n twintigtal onder 
het niveau van de Lembrée. Als de rivier 
in volle crue staat, betekent dit dat het 
water in de grot maar liefst 20 meter 
kan stijgen. Overal waar het water stil-
staat – en dat zijn tal van zalen en ga-
lerijen – zijn vloeren en wanden bedekt 
met een dikke laag modder.
De modder is meteen ook de voor-
naamste spelbreker waardoor de Grotte 
des Emotions niet bezocht kan worden. 
Alles wat boven de hoogwaterlijn ligt, 
is mooi tot subliem gedecoreerd, maar 
alles daaronder is een modderbak. Het 
is bovendien onmogelijk om de mod-
der te vermijden. Elk traject in de grot 
leidt sowieso doorheen deze kleverige 
brij. Voor de mooiste zaaltjes moeten 
bovenpak, helm, laarzen en handschoe-
nen weliswaar worden uitgetrokken, 
maar de plaatsen waar je je kan omkle-
den zijn hooguit ruim genoeg voor drie 
personen. In de praktijk is het dan ook 
onmogelijk om in de Grotte des Emoti-
ons gidsingen te organiseren.

De ‘Méduse’, een witte bolvormige concretie die als een reuzenkwal 
de zaal domineert. (Foto Paul De Bie)
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maatregelen nodig. ,,Mag ik vragen om 
je bovenpak, je laarzen en je helm uit te 
trekken en hier achter te laten. En raak 
in geen geval met modderige handen 
de ladder aan’’, verduidelijkt Paul. Ba-
lancerend op een vuilniszak proberen 
we onze modderoverall uit te trekken 
zonder dat we zelf in een slijkduivel ver-
anderen. Gelukkig staat er een emmer 
water klaar om de spatten modder van 
onze handen te wassen, en na een laat-
ste controle of de sokken wel degelijk 
proper zijn, mogen we de ladder op.
Het contrast met de kleverige prut be-
neden de hoogwaterlijn kan andermaal 
niet groter zijn. De brede, maar lage Ga-
lerie des Gours is praktisch over de hele 
afstand gevuld met diepe sinterbek-
kens. Het pronkstuk is zelfs zo’n 80 cm 
diep, maar het water is zo helder dat de 
diepte niet in te schatten is. De boord 
van het sinterbekken is een ragfi jn cal-
cietlaagje. Het schuin omhoog lopende 
dammetje lijkt gemaakt om als opstap-
je naar de rest van de galerij te dienen. 
Wie hier zijn volle gewicht op zet, ver-
nielt echter met zekerheid een klein na-
tuurwonder. Andermaal wordt duidelijk 
dat de Grotte des Emotions ongeschikt 
is voor gidsingen. Om onherstelbare 
schade te voorkomen, heb je zeker in 
de delicaatste gedeeltes praktisch voor 
elke bezoeker een begeleider nodig. 

Adembenemend mooie zaal

De Galerie des Gours is niet de laatste 
attractie van de Grotte des Emotions. 
Terwijl we een adempauze nemen in de 
strijd met het rotsblok dat het doel was 
van deze uitstap, neemt Paul ons mee 
naar La Chambre. De naam slaat niet 
alleen op het intieme karakter van het 
zaaltje, maar is ook een knipoog naar 
de Réseau Lachambre, een van de al-
lermooiste van Frankrijk. ,,We hebben 
dit zaaltje eigenlijk pas ontdekt in het 
terugkeren’’, vertelt Paul. ,,We beklom-
men een schuin oplopende gang, om 
uit te komen in de koepelvormige Salle 
du Dôme. Weinig speciaals, dachten 
we. Maar toen we ons omdraaiden, ont-
dekten we dat we onder een adembe-
nemend mooie hangende zaal waren 
doorgelopen.’’
La Chambre is inderdaad het summum 
van de Grotte des Emotions. Voor ons 
strekt zich een platform uit met een 
woud van stalagmieten. De kandelaars 
hebben een diameter van hooguit en-
kele centimeters, maar reiken vlot een 
meter hoog. Het meest spectaculaire 
exemplaar heeft als fundament een 
wankel steentje op de rand van het plat-
form gekozen. De stalagmieten groeien 
zo dicht dat er op het eerste zicht geen 
doorgang mogelijk lijkt.
Om La Chambre te beschermen, zijn 
ook hier weer strikte voorzorgsmaatre-
gelen nodig. Andermaal moet het mod-
derpak uit, terwijl we in evenwicht pro-

De grote gour in La Chambre gevuld met smaragdgroen water. 
De bodem en wanden ervan zijn  bedekt met kristallen. (Foto Paul De Bie)

Zuivere onderkledij en schoeisel verplicht om La Chambre te betreden!  
(Foto Ellen De Bie)
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beren te blijven op een oneffen rotsbo-
dem die voor omkleedpartijen eigenlijk 
niet gemaakt is. Een extra paar kousen 
dat we in onze handbagage meegeno-
men hebben, levert nuttige diensten 
om met propere voeten de eerste stap 
te kunnen zetten op de bodem van de 
zaal. En dan te bedenken dat we ons 
hier eigenlijk nog relatief comfortabel 
kunnen omkleden. Wie de Salle des Co-
lonnes bijvoorbeeld wil bezoeken, moet 
zijn moddertenue proberen uit te trek-
ken in oppo en op tien meter boven de 
begane grond…

Smaragdgroen water

Zowat de volledige vloer van La Cham-
bre is ingenomen door een hagelwitte 
calcietlaag. Het calciet is grotendeels 
afkomstig van een metershoge coulee. 
Her en der zitten in het calciet enkele 
volledig uitgekristalliseerde bekkentjes 
ingebed. Woorden schieten tekort om 
dit alles te beschrijven. Het meest in-
drukwekkend is echter het enorme sin-
terbekken, dat zowat drie kwart van de 
zaal inneemt. ,,We hebben geluk’’, fl uis-
tert Paul. ,,Het bekken staat vol water. 
Dat zie je enkel na de winter. Daarna 
droogt deze gour volledig op.’’ Het sin-
terbekken vormt een vijver van zeker 
vijf meter lang. Midden in het smaragd-
groene water prijkt een bombastische 
klomp calciet. Ook deze majestueuze 
zuil is van een niet te evenaren zuiver-
heid. De bodem van het meertje is 
bezaaid met calcietkristallen, en ook 
boven water zijn er kristallen gegroeid 
aan spaghetti’s die – afhankelijk van de 
waterstand – de ene keer wel en de an-
dere keer niet in het water hangen. 

,,De vele concreties waren bij de explo-
ratie van de Grotte des Emotions zowel 
onze grootste vriend als onze ergste 
nachtmerrie’’, vertelt Paul De Bie. ,,Je 
kan je niet voorstellen hoeveel keer we 
ons modderpak hebben uitgetrokken 
om een mooi gedecoreerd hoekje te 
verkennen, enkel en alleen om te ont-
dekken dat het doodliep. Of dan die ke-
ren dat we na een ontzettend modderig 
stuk in een hagelwit gedeelte uitkwa-
men… Op zo’n moment vloek je echt 
wel eens shit, concreties!’’ Het is echter 
de verdienste van de ontdekkers dat ze 
ondanks alle modder en moeilijkheden 
de grot in haar maagdelijke staat heb-
ben weten te bewaren. Daarbij dach-
ten ze ook aan de toekomst. Her en 
der in de grot vind je bordjes met de 
vermelding dat de zaak echt wel goed 
werd uitgekamd. ,,We willen vermijden 
dat de mensen die na ons komen deze 
galerijen opnieuw willen onderzoeken, 
maar daarbij minder respectvol zullen 
zijn dan wij’’, legt Paul uit. Laten we dan 
ook hopen dat toekomstige generaties 
speleologen de wens van de ontdekkers 
respecteren.

Crème-au-beurre

De ergste modder blijft ons nog be-
spaard, hoewel we er even van proeven 
als we na ons bezoek aan La Chambre 
even willen kijken in hoeverre de col-
lecteur toegankelijk is. Voorbij de soms 
rijkelijk gedecoreerde zalen in de be-
ginzone ontdekte Avalon immers en-
kele honderden meter actieve galerijen, 
zeg maar een stuk van de mythische 
ondergrondse Lembrée. ,,Niet dat het 
daar zo prettig is, hoor’’, zegt Paul. ,,De 
collecteur is echter het andere gezicht 
van de Grotte des Emotions. Je komt 
in een sinistere donkere gang, met een 
rivier van groot debiet. En dan mag je 
er vooral niet aan denken dat de gang 
volledig onder water kan staan, terwijl 
de toegang een voute-mouillante is van 
amper 50 centimeter hoog, die bij crue 
onmiddellijk reageert… ’’ Wat een blik 
in de Pas de la Mort ons al had geleerd, 
wordt echter bevestigd als we aan de 
toegang van de collecteur komen. Zelfs 
de zes meter diepe naderingsput naar 
de rivier staat onder water. We onder-
vinden alleen de modder, die hier de 
consistentie heeft aangenomen van 
stroperige crème-au-beurre. Bij elke pas 
probeert de brij onze laarzen uit te trek-
ken. We proberen de prut zoveel mo-
gelijk te vermijden, maar als we enkele 
meters verder onder een lage passage 
door moeten, zijn we er van kop tot 
teen mee ingesmeerd. Alle lust om ons 
pak uit te trekken voor een mooi zaaltje, 
is ons nu wel ontnomen. Buiten lonkt de 
rivier, met het laatste klaterende water 
van het seizoen om onze spullen weer 
schoon te spoelen.

Het boek is 
een uitgave van VVS en SC Avalon
Een uitzonderlijke exploratie
,,Het verhaal van de Grotte des Emotions leek mij de moeite waard om verteld 
te worden in een boek’’, motiveert Paul De Bie de uitgave van het boek ‘101 
dagen. De exploratie van de Grotte des Emotions’.

Het boek ‘101 dagen’ vertelt het volledige verhaal van de ontdekking van de Grotte 
des Emotions, van de eerste prospecties in 1995 tot de jongste ontwikkelingen in 
2007. In een meeslepende stijl beschrijft auteur Paul De Bie de spanning, de op-
winding en de extase bij de belangrijkste ontdekkingen. Samen met de bijgevoeg-
de gedetailleerde topo op A3-formaat kun je de vorderingen bijna van dag tot dag 
volgen. De grot mag dan misschien niet te bezoeken zijn, maar met het boek krijg 
je er al een aardig idee van.
Het is al een lange tijd geleden dat er van een Belgische grot nog een dergelijk ex-
ploratieverhaal gepubliceerd werd. ,,Precies daarom leek het mij de moeite waard 
om over de Grotte des Emotions een boek te maken’’, zegt Paul. ,,Het was een ex-
ploratie als weinig andere. Bovendien hebben we over deze grot nooit veel gepubli-
ceerd. Het werd tijd dat we er iets degelijk over aan het papier toevertrouwden.’’
Het boek ‘101 dagen’ is een uitgave van het Verbond van Vlaamse Speleologen en 
Speleoclub Avalon. Het telt 114 pagina’s, 61 kleurenfoto’s en een topo. Voor bestel-
ling en meer info vind je in dit nummer een bestelbon.

Opm: de eerste 15 ex. die werden verkocht tijdens de Algemene Vergadering, wa-
ren enkel gelijmd en hadden te lijden van loskomende bladzijden. Er werd voor de 
defi nitieve druk dan ook resoluut gekozen voor een ingenaaide én gelijmde kaft! 
Wie één van deze eerste 15 boekjes bezit, kan dit op éénvoudig verzoek gratis om-
ruilen voor een exemplaar dat wel de tand des tijds zal doorstaan!  

Kronkelende gordijnen op het einde van 
de Galerie Ardèche. (Foto Paul De Bie)

Conclusie

Is de Grotte des Emotions nu werkelijk 
de mooiste grot van België? Moeilijk te 
zeggen. Zeker is dat de grot enkele van 
de mooiste zalen van België herbergt. 
Voor de rest verschilt de grot niet zoveel 
van andere recent ontdekte Belgische 
grotten. Jammer genoeg is het door de 
alomtegenwoordige modder geen sine-
cure om deze zalen te bezoeken. Dank-
zij de zelfdiscipline van de ontdekkers 
is de Grotte des Emotions ondanks de 
moeilijke omstandigheden voor 95% 
in haar oorspronkelijke staat gebleven. 
Het zou jammer zijn indien lichtzinnige 
bezoeken dit delicate evenwicht zouden 
vernielen. Nu en in de toekomst.


