Bijdrage aan de inventaris van de Belgische karst

Trou des Nutons
of Grotte
du Vieux Mac
Naam
Trou des Nutons
Synoniem: Grotte du Vieux Mac
AKWA Site : 49/1-13

vervolgje (alles samen 24 m), maar het
is er wel zeer mooi gedecoreerd, terwijl
de rest van de grot vrij modderig is.

Beschrijving
Ligging
Provincie : Luik
Nieuwe gemeente : Anthisnes
Vroegere gemeente : Tavier
Gehucht : Berleur
Vallei : Botinfosse

Wegbeschrijving
- Komende van Luik neem je naast de
Cockerill fabriek de N63 naar Marche
en Famenne
- Op de N63 in Rotheux neem je links
de N638
- Van Rotheux rij je dan naar Berleur via
een zeer pittoresk weggetje
- Voorbij de beek parkeer je de wagen
direct links op het weggetje dat naar de
oude steengroeve loopt
- De grot ligt 30 meter verder rechts omhoog in de groeve

Coördinaten
Lambert: 229.120/135.120
U.T.M.: 676.210/5.599.770
Hoogteligging: 167m

Afmetingen
Lengte: 423m
Diepte: -28m

Toegang

De grot ligt in een oude verlaten steengroeve en is gevormd in Givetiaan kalksteen. De hoofdingang is een evident
putje, gevolgd door een kunstmatige
versmalling waarin vermoedelijk ooit
een poort stond. Daarna volgen er
meerdere diaklazen en gangen die
vaak terug met elkaar verbinden. Alles
bij elkaar is het een labyrintisch geval.
De volumes zijn echter naar Belgische
normen vrij groot. Zeker de grote, lager gelegen zaal is toch wel de moeite
waard. Hier kan je tussen de blokken
nog afdalen tot op het niveau van de
watertafel. De grot is nergens moeilijk
en het zoeken naar de juiste doorgangen is een waar plezier. Spijtig dat er
hier en daar markeringen aangebracht
zijn. Een gedetailleerde beschrijving
van de grot is dan ook zinloos. Je kan
de grot verlaten via een selectieve, zeer
lage boveningang. De grot is niet zo
bekend. Een bezoek is echter zeker de
moeite waard. Het is zo goed als zeker
dat er nog ontdekkingen mogelijk zijn.

Materiaal
Er is geen materiaal nodig. Alles kan vrij
geklommen worden.

Door : Jos Beyens (SC Avalon)

De grot is vrij toegankelijk. Enkel in het
kleine nieuwe gedeelte (Petit Réseau
2006) vinden we concreties. We verzoeken iedereen om niet voorbij de concreties te kruipen. Het wordt daar modderig en na 5 m stopt het gangetje.

De ingang van de Grotte du Vieux Mac
(Bart Saey)
Graafwerkzaamheden op zoek naar een vervolg (Jos Beyens)

Historiek
Veel is er niet terug te vinden over de
ontdekking van de Vieux Mac. De grot
ligt in een oude steengroeve, dus is ze
waarschijnlijk door de arbeiders van de
groeve ontdekt.
De S.C.S ontdekt er in 1968 belangrijke
vervolgen. Bijna 10 jaar later, in 1977,
vindt dezelfde club weer een belangrijk
vervolg. In 2006 krijgt de grot bezoek
van SC Avalon. Na enkele vergeefse pogingen wordt er op 21 mei 2006 eindelijk weer wat bijgevonden en doet Bart
samen met Jos zijn eerste première. Spijtig genoeg is het slechts een zeer klein

Een nieuw, mooi geconcretioneerd zaaltje
(Bart Saey)
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