
   Spelerpes 2015/1 - 15

Bijdrage aan de inventaris van de Belgische karst

Grotte du Grand Abri de Saumont
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levende das die daar blijkbaar zijn woonst 
heeft. Ik kon er zelfs een filmpje van maken.
Op 15 juni 2014 braken Jos en ik door via de 
grote porche en we vonden twee lage zaaltjes. 
Op 12 juli 2014 verbonden we zoals verwacht 
de onder-  en boveningang via de ‘Jonction 
Russe’. De verbinding heeft deze naam te 
danken aan de eerste première die clublid 
Gleb Lanskoy mocht meemaken.  En omdat 
Gleb van Russische origine is, was de naam 
snel gekozen.

Ligging

De Grotte du Grand Abri de Saumont ligt in 
het Bois de Saumont in Heure in de provincie 
Namen. Komende via de N929 vanuit de rich-
ting Nettine sla je net bij het binnenkomen 
van Heure links af en je volgt hier het kronke-
lende weggetje naar boven. Je volgt hier de 
droge vallei van de Chantoir Warfosse.  Op de 
T-splitsing draai je af naar links en na 100 m 
parkeer je in de berm. De grot ligt op zo’n 150 
m in vogelvlucht aan de linkerkant. Vanaf hier 
gebruik je best een gps.

Beschrijving van de grot

We beginnen aan de onderingang: dit is een 
naar Belgische normen aardige porche van 
zo’n 5 m breed op 4 m hoog. Via een volledig 
uitgegraven sleuf betreden we de eigenlijke 
grot. Na enkele meters daalt het een beetje 
en kom je in een smalle gang. Het is deze gang 
die volledig is uitgegraven en op enkele cruci-
ale punten een beetje breder is gemaakt. 

Ten einde dit gangetje klim je via een klei-
helling in het eerste zaaltje. Dit zaaltje werd 
de Salle Jaune gedoopt vanwege de gele af-
zettingen op het plafond. In een uithoekje 
aan je rechterkant vind je ‘les Pourpres’. Dit 
zijn enkele concreties die een duidelijk paarse 
kleur hebben. De herkomst van deze kleur is 
ons echter onbekend.
Op het einde van dit zaaltje kom je via een 
wat lagere doorgang in de Galerie du Blaireau 
terecht. In deze galerij vind je helemaal ten 

einde nog een mogelijkheid om te werken, 
maar veel kans geven we het niet. Als we ooit 
eens veel tijd hebben komen we nog wel eens 
terug. 

Halfweg deze galerij vind je aan je rechter-
kant de Jonction Russe. Langs hier kan je via 
een verbrede verbinding doorsteken naar 
het grotgedeelte dat we via de boveningang 
(Saumont Sup.) hebben ontdekt.
Wel oppassen bij het uitkomen van de verbin-
ding, want de wand waar je tegen omhoog 
klimt is een puinhelling van sediment dat over 
de jaren heen via de boveningang naar bin-
nen is geschoven.

Rechts in de verbinding zie je trouwens nog 
een tweede mogelijkheid tot vervolg. Klim je 
verder naar omhoog, dan zie je al snel het 
licht van de boveningang. Nog een steile hel-
ling en je staat buiten. Zo heb je de doorstreek 
van de Saumont gemaakt.

Beschrijving van de zone rondom de grot

Naast de Saumont heeft de zone rondom 
de grot nog wel potentieel. We bevinden ons 
namelijk in een paleokarstzone waar het ene 
karstfenomeen naast het andere ligt. In ver-
schillende gaten hebben we onze neus al eens 
gestoken en ik ben er zeker van dat er nog wel 
grotjes te vinden zijn. Het enige moeilijke is 
dat je goed moet uitkijken dat je wel dege-
lijk een natuurlijk fenomeen aan het bekijken 
bent. Er zitten nogal wat kleine mijntjes tus-
sen waar de lokale bevolking stenen en waar-
schijnlijk ook ertsen heeft gedolven. Deze lij-
ken soms interessant, maar zijn het meestal 
niet.

Andere grotten in de buurt

De Grotte du Grand Abri de Saumont is maar 
een zeer klein grotje, maar toch mooi genoeg 
om eens te komen bekijken. Vooral de onder-
ingang in de zomer is zeer imposant. Wanneer 
je dus nog eens de Abîme de Nettine gaat 
doen, dan kun je dit grotje gerust eens mee-

Naam: Grotte du Grand Abri de Saumont
Akwa site: n°54/3-030
Ontwikkeling:  60 m, -13 m
Equipement: Geen
Topo: SC Avalon

De streek rond Sinsin, Nettine en Heure 
heeft voor mij weinig geheimen. Daarom 
trok een artikeltje in EcoKarst van Georges 
Michel (Cwepps) extra mijn aandacht. In 
EcoKarst 69 beschreef hij de zone ‘Le plateau 
de Pierreux’1. Ik kende deze zone wel min 
of meer, maar ik ging er vanuit dat zowat 
alles daar oude mijntjes waren en voor ons 
speleo’s dus minder interessant. Maar de 
foto van een mooie porche en de beschrijving 
in het artikel van de Grand Abri du bois de 
Saumont deden me er anders over denken. 
Dit leidde uiteindelijk tot de ontdekking van 
de Grotte du Grand Abri de Saumont.

Op 4 december 2012 bezochten Michaëla 
Van de Casteele, Herman Jorens en ik dit ge-
bied voor een nader onderzoek. Al snel bleek 
dat er achteraan in de grote porche een kleine 
opening was waaruit een goede tocht kwam. 
Na slechts 10 minuten graven kon ik me er-
door wurmen. Ik stelde vast dat de tocht iets 
verder vanuit een smalle spleet kwam. 
Het was duidelijk dat dit wel eens iets kon wor-
den. Zo kwam het dat we - gespreid over twee 
jaar - wel achttien keer in deze zone kwamen 
werken. 

Alles beschrijven is een beetje te veel voor dit 
artikeltje en de historiek kan helemaal terug-
gevonden worden op het ‘Avalon blog’2, maar 
ik geef toch enkele markante gebeurtenissen.
Op 9 augustus 2012 ontdekten Jos en ik bo-
ven op het plateau een tweede ingang die he-
vig lucht aanzoog. We vermoedden dat dit wel 
eens een boveningang kon zijn.  
Op 6 april 2013 had ik tijdens een solo-explo 
in de boveningang een ontmoeting met een 

1 http://www.cwepss.org/download/ecoKarst/
Echokarst69.pdf
2  www.scavalonblogspot.com
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pikken alsook de Grotte Mautin3, een andere 
ontdekking van Avalon. Beide grotjes liggen 
op wandelafstand vanaf de parking van Net-
tine.  

Coördinaten 

Gemeente: Somme-Leuze (Heure), 
Province de Namur

Grotte du Grand Abri de Saumont
   Coord: x: 214910 m, y: 109470 m, z: 255.0 m
Saumont entrée supérieur 
   Coord: x: 214886 m, y: 109470 m, z: 268.0 m
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