
RESULTATEN ANIALARRA EXPEDITIE 2014 

Voor het 18
de

 jaar op rij organiseerde SC Avalon (België) een expeditie op het Massief van Anialarra. Drie weken 

in augustus en een week in september.  Een kort overzicht: 

AN6 (Sima de Frontenac) is een “oude” (1977) ingang van het Systeem van Anialarra. In 2013 hernamen we de 

grot met het doel ze helemaal te hertopograferen en te exploreren. Dit werd in 2014 afgerond. Links en rechts 

vonden we wat nieuwe putten maar vooral in de eindput (machtige P87) werd via een van de vensters een 

zijréseau ontdekt, twee grote ébouleuze zalen en een riviertje dat over 100 m kon gevolgd worden. De diepte 

(punt van verbinding met het Systeem) bedraagt -396 m. 

AN669 (Sima de la Babosa). Dit is een zeer nauwe, lastige grot waarin 16 dagen zware desob nodig waren 

(gespreid over 3 jaar) om vorig jaar een doorbraak te maken op -60 m. Na daar een jaar van gedroomd te 

hebben, kenden we het plezier om zonder nog een steen te verleggen door te stoten tot -345 m. 

Indrukwekkend grote putten vanaf -170 (Puits du Ricochet, Puits des 7 Méandres enz.) We zitten hier boven de 

amonts van Anialarra, maar een mogelijke verbinding zal rond de -450 gebeuren. Dit zou “het Systeem” wel 

liefst 73 m dieper maken, dus we kijken daar echt naar uit.  

In de grot zijn momenteel drie verschillende réseau’s in exploratie; er wacht ons nog veel werk in 2015. Het blijft 

een bijzonder pittige grot, vooral dan de zone tussen 0 en -60 m.  

Een andere grot, AN622 (Sima de la Basura), leverde een snelle doorbraak op: in deze doline hadden we vorig 

jaar tonnen puin verzet. Nu geraakten we in een ruime zaal (in feite een put). Jammer genoeg zit alles dicht met 

puin op een spleet na, niet zo evident. Bereikte diepte -30. 

In AN594 (Sima de la Verdad), de grot die zo gedroomd mooi boven de Rivière Tintin ligt, werden vijf 

desobsessies gehouden in de meander op -30 in de westelijke tak. Ter herinnering: in de oostelijke tak 

strandden we vorig jaar op -186 m op een levensgevaarlijk blokkenstort. De meander gaf zich (na 15 m) 

gewonnen, een mooie P7 gevolgd door een ruim zaaltje… en dan de bijna verwachte nieuwe meander. Maar 

deze is wat menselijker en met wat geluk zijn we daar op enkele dagen doorheen! Vervolg in 2015. 

AN563 (Sima Estúpida) dan. In deze grot (tot nu toe, slechts een 55 m diepe ingangsput vol sneeuw)  ontdekten 

we vorig jaar, op de laatste dag van de expeditie, het begin van een nieuwe en immense put. Dus stonden we te 

springen om te weten wat er ons daar te wachten stond! Die put, met een fenomenale nagalm (vandaar de 

naam “Puits de la Résonance”), bleek een klepper. Een magnifieke, cilindrische schacht van zowat 120 m diep. 

Daarop volgde de al even mooie 50 m diepe “Puits du Distrait”, dan een reeks grote trappen (45 m) en toen 

stonden we aan de rand van een nieuwe, zeer diepe afgrond. Deze nieuwe “Puits Jackpot” konden we niet ver 

afdalen wegens gebrek aan touw maar we schatten hem minstens 100 m diep. Maar aangezien we hier al op -

245 m zaten, staat het vrijwel vast dat de -400 binnen het bereik is. Mogelijk is er dus een 9
de

 ingang van het 

Systeem van Anialarra in de maak.  

Prospectie: in de buurt van de Verdad ontdekten we twee beloftevolle gaten. In allebei de gevallen zitten we 

boven een flinke put en is er een goede tocht.  

Om de expeditie ludiek te besluiten, volgde nog de explo van een grot die we vlakbij ons kamp ontdekten. De 

Sima Conchita telde maar 1 put (de 10 m diepe “Puits Wurst”) doch beneden is er een desobstructie in een 

geventileerd gangetje aan de gang.  

 

Het Systeem van Anialarra 



Het spektakelnummer was het verder zetten van de klim geheel stroomopwaarts, in de Réseau de 

Nostradamus. Reeds in 2003-2004, toen onze explo’s in Nostradamus daar doodliepen in een enorme instorting, 

hadden we verondersteld dat er zich boven die “trémie” een grote zaal moest bevinden en begonnen we 

artificieel te klimmen in een omhooglopende schacht. In 2011-2012 gingen we er opnieuw klimmen, ditmaal 

met driedaagse bivaks op de plaats van de actie. En dit jaar trokken er opnieuw 3 acrobaten heen. En na een 

artificiële klim van +/- 112 m hoog, geraakten ze via een onwaarschijnlijke weg in “de zaal”. De Salle des 

Passionés bleek enorm te zijn. 70 m lang, 40 m breed en 30 m hoog. Op diverse plaatsen zijn er nog 

mogelijkheden, echter het materiaal (touw) en de tijd ontbrak om dit alles te doen. Ook een topo werd niet 

gemaakt. Dat zal voor volgend jaar zijn dus.  

Voor het eerst in vele jaren hadden we geen tijd om te gaan bivakkeren nabij de fond van de grot. Het moet ook 

gezegd dat na de verbinding vorig jaar, met de stroomafwaarts gelegen AN43 (Sima del Sarrio), de prioriteiten 

niet meer daar liggen. Wel deden we enkele dagtrips en daarop werden nog enkele mooie ontdekkingen 

gedaan, o.m. wat zijrivieren die tot nu toe aan ons speurend oog waren ontsnapt. Vooral de Affluent de la 

Discordance bleek ruim en lang en we eindigden voor een banaal (te smal) gat waarachter het verder loopt. We 

maakten het Systeem een kleine kilometer groter.  

Overigens, ook onze collega’s van de Interclubs Aniabercandia (Rodez/Bilbao/Millau/Tokyo etc) vorderden in de 

AN43 en zodoende bereikt het Systeem van Anialarra net geen 40 km (lengte nu 39.832 m), de diepte wijzigde 

niet (nu -838 m).  

Het was een zeer vruchtbare expeditie, met de geboorte van twee nieuwe “grand gouffres” (Babosa en 

Estúpida) en met vele ontdekkingen en vooruitzichten. Het weer was het enige minpunt: we hadden het 

instabielste weer sinds vele jaren. Gelukkig heeft het ons niet echt zwaar gehinderd. 

Paul DE BIE 

Expeditieleider 

 

 

 

 


