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Bijdrage aan de
inventaris
van de
Belgische Karst
Naam
Grotte des Saribots
AKWA Site: 54/3-26

Ligging
Bois de Sarts : Nettine (Somme-Leuze), prov. Namur.
De grot ligt boven op een calestienne band te midden van een loofbos.
Komende vanaf de N929 neemt men
de weg naar Nettine en in het centrum verlaat men het dorp via Rue du
Bois des Sarts. Parkeren kan in de eerste haakse bocht na het laatste huis.
Vandaar de weg omhoog te voet
volgen en aan de bosrand links het
pospad inslaan. Na 150 à 200 m zie je
een boom staan waar de weg langs 2
kanten omheen gaat. 10 Meter voor
deze boom ligt de grot links, 7 m van
de weg in een rotsachtige doline.

Coördinaten
UTM ED50: 660.482/5.573.687
Lambert: X 212920 Y 109330 Z
265m (data Cwepss)

Historiek
De doline werd op 19/12/2004 gevonden tijdens een prospectietocht.
In maart 2005 werd er begonnen aan
de desobstructie en na 2 dagen graven werd een kleine dalende galerij geopend. Verdere desobstructie leverde
nog een klein vervolg naar beneden
op. Kenmerkend voor de grot is de
grote hoeveelheden beenderen die
er te vinden zijn. Deze zijn afkomstig
van alle dieren van de boerderij en

Grotte
des
Saribots

Op het diepste punt van de grot werden
twee zestiende-eeuwse tinnen bordjes
gevonden. (D. L’Ecluse)
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De ingang van de Grotte des Saribots ligt in een kleine rotsige doline. (P. De Bie)

Korte maar toch ruime galerij in
de Grotte des Saribots. (P. De Bie)

van alle grote wilde huidige zoogdieren uit de Belgische bossen. Op het
diepste punt van de grot werd een
archeologische vondst gedaan in de
vorm van 2 tinnen bordjes, later gedateerd als zestiende-eeuws. Het zijn
sausbordjes die hoogstwaarschijnlijk
in Huy vervaardigd werden.

Beschrijving
De grot heeft zich gevormd in frasniaan kalksteenband. De ingang ligt
in een kleine rotsige doline en is een
put van circa 5 m diep. Hierna komt
men in een dalende ruime galerij

waar halfweg een ressaut van 2 m is.
Deze ressaut geeft toegang tot het
onderliggende gangetje via een versmalling. De galerij loopt verder en
via een hogergelegen etroiture kan
men het eindpunt bereiken. Hier vertrekken twee geventileerde stijgende
gangetjes. In de wanden zijn hier
heel wat fossielen waarneembaar,
ook in het dalende gangetje vind
men fossielen.

gence de Nettine daar dit systeem
zich in dezelfde kalksteenband heeft
ontwikkeld. Echter de Grotte des Saribots geeft geen toegang tot dit nog
steeds ontoegankelijk systeem.

Afmetingen
Lengte: 35,37m
Niveauverschil: -13m

Equipement
Geen

Hydrologie

Topo

Er is een mogelijk verband met het
hydrologisch systeem van de Résur-
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