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Bijna 10 jaar ( !) geleden werd een doorbraak gemaakt in een onbeduidende,
fossiele grot die voor de meeste speleologen amper een bezoek waard was.
Het was het begin van een fantastisch avontuur dat vele jaren zou duren. De
grot groeide uit tot één van de grootste in België, en zeker één van de mooiste
ook. In afwachting van een – nog te schrijven – monografie over deze grot,
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vonden we dat de tijd gekomen was om een (beknopt) artikel te publiceren
over deze schitterende grot…

Korte geschiedenis
De grot is reeds zeer lang gekend.
Zowel in de Grotte du Maquis, de
Trou du Faisan als in de Trou de
l’Ambre zijn prehistorische vondsten
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gedaan. Vooral in deze laatste waren
de opgravingen succesvol, waardoor
ze nu beter gekend is als ‘Grotte
Prehistorique du Bois de Waerimont’.
Pas in 1904 wordt ze schriftelijk vermeld door M. DELADRIER. Het eerste

Schedel van Holenbeer
zullen we de komende jaren nog vaak
over de vloer komen!!!

plan wordt getekend door Paul
Vandersleyen en dateert van 1956. Uit
de oudere verslagen mogen we veronderstellen dat de grot prachtig
gedecoreerd was, maar van al deze
pracht blijft in het klassieke deel niet
veel meer over.
Lange tijd bleef de ontwikkeling van
de Trou du Faisan dezelfde: ongeveer
250m aan galerijen en enkele grotere
zalen. Enkel de speleoclub ‘ Cercle de
Topographie Souterraine’ verrichtte in
de jaren ’70 werkzaamheden en zij
ontdekten hierbij enkele smalle vervolgen. Tevens werd een tweede,
lager gelegen ingang gevonden. Ook
in het begin van de jaren ’90 werd er
nog door hen gewerkt, maar zonder
verder succes.

De exploratie
van het “grote vervolg”
1. De ontdekking
Op 9 april, 1996 bezoeken Chris
Sinnaeve en ik, toenmalige leden van
SC. Persephone, voor de eerste keer
de BDW. We hadden de voorbije
jaren al wat in grotten gewerkt, maar
zonder groot succes. We onderzochten nauwgezet de ganse grot en het
was Chris die een klein gaatje ontdekte in de wand van een hoge diaklaas.
Hieruit kwam een stevige tocht die
soms zelfs hoorbaar was. Dit kon
enkel wijzen op een groot vervolg:
eindelijk was het geluk met ons.
Omdat deze opening echter enorm
verbreed moest worden, namen we
contact op met Paul De Bie om ons te
initiëren in een (krachtige) vorm van
desobstructie. Hierna werd door
Chris en mij, samen met diverse leden
van Persephone, verder gewerkt. Na 6
weekends leek ons het einde vlakbij.
De batterijen van onze Hilti waren
echter leeg en we moesten nog een
week op onze tanden bijten…
Toch zijn we op 17 november 1996

slechts met twee. Na nog enkele uurtjes werk, passeer ik om half één de
smalle boyau ‘Hilti’. Het vervolg is
evident. Chris komt me ongeduldig
achterna en die dag exploreren we
samen zo’n 200m aan nieuwe galerijen en kleine zaaltjes. Het contrast
met de klassieke réseau is opvallend:
hier is alles nog maagdelijk en onaangetast. Overal zijn er concreties en
alles is even schitterend. We besluiten
dan ook vanaf het begin beschermingsmaatregelen te nemen en paden
af te bakenen. Hierdoor is de grot ook
nu nog zo goed als volledig intact.
We zien overal mogelijke vervolgen
en vieren onze ontdekking bij enkele
Rocheforts in een café in Lessive. Hier

2. De exploratie van de Réseau de
l’Euphorie
In de loop van 1996 en 1997 exploreren we zo bijna een kilometer aan
nieuwe gangen en zalen.
Hoogtepunten hier zijn de ontdekking
van enkele grote zalen. Op 20 januari
1997, na vier weekends graven in een
smalle pijp, Le Serpent genoemd, zien
we voorbij een blok een iets ruimer
vervolg. We proberen het blok kapot
te kloppen, maar de ruimte om slagkracht te ontwikkelen ontbreekt.
Uiteindelijk lukt het ons het blok te
ondergraven en in drie stukken te
kloppen. Na veel gewroet krijgen we
deze uit de Serpent gesleurd en kan ik
me voorbij de étroiture wringen.
Daarachter wordt het breder en even
later sta ik in een eerste grote zaal.
Chris volgt zo snel hij kan. Onze
vreugde is enorm: Salle Serre is een
indrukwekkende zaal en ook hier zien
we meerdere vervolgen.
De volgende weekends wordt er links
en rechts verder gewerkt en tevens
starten we met de topo. Tijdens één
van deze sessies, op 10 mei 1997, ontdekken we in de Salle de l’Espoir
Perdu een klein gaatje waaruit een
stevige tocht blaast. Na 4 uur kloppen
en graven kunnen we ons in een
smalle, sterk dalende pijp laten zak-

beneden trekken en even later is er
terug een opening. Chris laat zich
erdoor schuiven en ondertussen trek
ik hem aan zijn voeten verder. Achter
Chris stort de passage opnieuw in: we
hebben geluk gehad! De ‘Salle du
Prisonnier’ (49X15m) blijft echter
door onze gedachten spoken en we
besluiten contact te nemen met
Avalon voor de verdere desobstructie.

Extreme versmalling op weg naar salle Zen
ken. Beneden wordt het plots breder
en na een tiental meter staan we
plots voor een put. Na de traditionele
steenworp schatten we de put zo’n
15m diep. We brullen het uit van
vreugde. De kans om de ondergrondse Lhomme te vinden wordt plots
reëel. De rivier wordt echter niet ontdekt: wel vinden we er de spectaculairste zaal tot dan toe: 45X25m.
Euforisch verkennen we de zaal die
meerdere prachtig geconcretioneerde
hoekjes bezit. Aan de rechterkant vertrekt er een lage, stijgende gang waar
we al vlug op onze buik verder moeten. Reeds na enkele meters stuiten
we op een instorting waaruit duidelijke tocht komt. We proberen voorzichtig enkele blokken weg te halen,
maar de boel is te onstabiel.
We komen later terug met lange
stokken om zo van op afstand te kunnen duwen. Telkens komt er een lawine van puin naar beneden. Het duurt
echter nog tot 1 november voor er
een opening in het blokkenstort
komt. Voorzichtig kruip ik erdoor,
gevolgd door Chris. We komen vanuit
een trechtervormige puinhelling in
een volgende enorme zaal terecht.
Vluchtig verkennen we deze zaal.
Boven vertrekt een mooi gedecoreerd
gangetje. Wij zijn echter te smerig:
we zullen met extra kledij moeten
terugkomen. Wanneer we doorheen
de trechter afdalen, stort de boel voor
Chris zijn voeten opnieuw in: hij zit
gevangen in de pas ontdekte zaal.
Gelukkig kan ik enkele blokken naar

3. De Réseau du Nouvel An
Tijdens enkele memorabele sessies
wordt de instorting terug vrijgemaakt. De passage blijft echter zeer
onstabiel. Om deze te verstevigen
wordt door Paul De Bie een aluminium constructie in mekaar geknutseld
die in de opening geplaatst moet worden. Op zondag 31 november staat er
dan ook een grote ploeg Avalonners
klaar om alle materiaal naar de Salle
du Prisonnier te zeulen. We zijn met
9 man in totaal en zullen 8 keer een
ketting moeten vormen om alles tot
in de zaal te krijgen. Terwijl Rik
Martens het hele gebeuren filmt,
wordt de trechtervormige constructie
gemonteerd en door Paul en Rudi
vakkundig in de doorgang geplaatst.
Na enkele spannende uren is de toegang voldoende gestut en kunnen we
veilig in en uit de zaal.

l’Emotion’. Tijdens alle verdere exploratietochten wordt deze galerij in proper onderpak gepasseerd. Annette
zorgt voor speciale zakken waarmee
het vuil speleomateriaal doorheen de
gang kan getransporteerd worden. De
exploratie stopt die dag voor een
klein gaatje waaruit duidelijke tocht
blaast.
Tijdens een 9 uur durende tocht verbreden Chris en ik het gat voldoende
om het vervolg te kunnen zien. We
contacteren Paul en Rik en op 30
december 1997, na nog enkele uurtjes
werk, krijgt Chris de eer als eerste
doorheen de opening te kruipen.
Wanneer we zijn extatische vreugdekreten horen weten we genoeg.
Haastig gaan we Chris achterna en
dan volgen enkele van de mooiste
momenten uit onze speleocarrière.
We ontdekken die dag prachtig versierde galerijen, diepe putten een zeer
ruime zaal (47X20m), de ‘Salle de
l’Aventure’, plus een puzzel achtig
complex van gangetjes en diaklazen.
Overal zijn er vervolgen zichtbaar!
Rik zet ondertussen alles op film (de
eerste keer dat een Belgische ontdekking live gefilmd wordt?) en op oudejaarsavond kan de ganse club van
onze ontdekking meegenieten. Chris
en ik worden tevens lid van Avalon.

Het volgende weekend wordt de
trechter, l’Union fait la Force, nog
verder verstevigd. Chris en ik verkennen ondertussen het gangetje boven
in de zaal. We doen ons speleopak uit
en in proper onderpak wringen we
ons tussen de concreties: we komen
in een waar sprookje terecht: een
supergedecoreerd gangetje met ontelbare witte stalactieten…de ‘Galerie de

Op 1 januari 1998 trekt een dapper
drietal (Paul, Herman en Jos) naar de
grot met 40 kg beton, 5 liter water,
emmers, compactuna, stokken etc.
om de poort te verstevigen.
Drie dagen later wordt de ‘grote’ put
afgedaald. Op de rand van deze put
staan prachtige kandelaars van drie
tot vier meter hoog. De ‘Puits des
Cierges’ (P21) is een ruime, prachtige

De enorme Salle de l'Euphorie

put met op het einde een 10m vrijhang. Beneden vinden we voor het
eerst water. Spijtig genoeg is het de
watertafel en niet de zo gezochte
ondergrondse Lhomme. Ook hier zien
we overal vervolgjes. Tevens wordt
gestart met de topo van de nieuwe
Réseau du Nouvel An.
We exploreren en topograferen de
komende weken ijverig verder en de
nieuwe réseau is al snel meer dan een
kilometer lang. Op 8 februari wringt
Rudi zich beneden de Puits des
Cierges doorheen een nauwe passage
en ontdekt alzo het mooiste zaaltje
van de grot: Salle Zen, met unieke
concreties: de ganse vloer is er bedekt
met kristallen in prachtige gours. Dit
zaaltje wordt gelukkig beschermd
door enkele extreme versmallingen.
Tevens wordt er in de nabijgelegen
Grotte Préhistorique verder gewerkt.
In het verste deel van de grot is er
zeer veel tocht voelbaar en een verbinding met de Trou du Faisan lijkt
niet uitgesloten. Op 28 februari is er,
na veel kap- en graafwerk een doorgang gemaakt. Door de stevige tocht
die hier voelbaar is, wordt deze passage prompt Boyau Mistral gedoopt.
Eindelijk kunnen Rik, Paul en Guy in
een nieuwe zaal kruipen: de Salle
Broccoli, omwille van de vele bloemkool vormige concreties aan het plafond. Achter in deze zaal kunnen ze
de tocht nog volgen, maar een levensgevaarlijke instorting verspert hen de
weg en een verbinding met de Trou
du Faisan blijkt zo goed als onmogelijk. Dat ze tot één en hetzelfde
systeem behoren is echter duidelijk.
Een latere geurproef levert hiervoor
het bewijs!
In mei wordt het beheer over de grot
door SC Persephone aan SC Avalon
overgedragen. Doordat Avalon nu
verantwoordelijk is voor de grot
wordt er veel aandacht besteed aan
de bescherming van de grot en bijna
overal worden er paden afgebakend.
In de ‘Puzzle’, een labyrintisch complex van gangetjes en diaklazen is er
veel tocht en het is duidelijk dat er
meer moet zijn dan totnogtoe ontdekt. Een jaar lang kammen we alle
mogelijke gaatjes en spleten uit maar
zonder succes.
4. De Réseau du Printemps
Tijdens zowat de laatste poging om
een vervolg te vinden, trekken Paul,
Rudi en ik op 28 februari 1999 naar de
Puzzle. We willen er alles nog eens
uitkammen en overal nog eens met
wierook de tocht testen. Uiteindelijk
ontdek ik boven in een hoge diaclase
een té smal gangetje, maar wel met

Galerie des Merveilles
tocht én in de goeie richting. We
beginnen direct met de verbredingwerken en kunnen op het einde van
de dag toch al een 5-tal meter verder
kijken. Het blijft echter smal. Zondag
22 maart kan Rudi, na serieuze werken, eindelijk Boyau Botte passeren.
Daarachter wordt het plots veel groter en we beseffen dat we het grote
vervolg eindelijk te pakken hebben.
Voor mij en Rik is het echter nog te
smal. Rudi kan gelukkig halfweg de
Boyau een opening in de vloer verbreden waardoor men het laatste stuk
van Boyau Botte niet moet passeren.
Voor Rik blijft het echter onmogelijk.
Samen met Rudi exploreer ik vluchtig
een mooie zaal, een prachtige diaclase
die langs boven getraverseerd moet
worden met daarna twee volgende
zalen. Ook hier zien we overal gangen
en diaklazen vertrekken.
De volgende sessie wordt de toegang
tot de nieuwe réseau door Rik en mij
verbreed en exploreren we een
prachtig wit diaklazenstelsel. 27
maart 1999 zijn het Michaëla,
Annette en Marjan die samen verder
gaan en de mooie Salle des Dames
ontdekken. Het wordt stilaan tijd om
met de topo te starten. We vermoeden dat we er weer enkele 100-tal
meters bijhebben en tijdens één van
deze toposessies ontdekt Frank in
Salle des Dames opnieuw een tochtige
étroiture.
Op 5 juni, na de nodige verbredingwerken, geraken Paul en ik door de
étroiture en belanden in een prachtig
rechtlijnig gangetje. Na deze ‘galerie
Frank’ belanden we in een ruime,
onstabiele blokkenzaal. De structuur
van de grot begint hier duidelijk te
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veranderen: alles is veel chaotischer
en het parcours wordt veel sportiever.
Na een luchtige afklim tussen blokken
belanden we in een onderliggende
zaal. Ook hier zien we weer overal
vervolgen. Eén ervan betreft een
grote, prachtig gedecoreerde galerij
met vochtige gours en alle mogelijke
concreties: echt een ‘Natte Droom’.
Op 13 juni staat een vijfkoppige ploeg
klaar om de exploratie verder te zetten. Michaëla heeft echter haar speleobotten vergeten en ze is verplicht
om op haar TEVA’s de grot in te trekken. De groep wordt beneden opgesplitst. Langs alle kanten wacht de
première. Het enthousiasme is erg
groot wanneer we merken dat bijna
alle galerijen verder lopen. Af en toe
moet er wat gegraven worden, maar
over het algemeen liggen de wegen
open. Zo wordt door een ploeg
Galerie Teva ontdekt, maar het is
Annette die het grote vervolg vindt:
een schitterende lage galerij met een
prachtig profiel en als kers op de taart
overvloedige felrode concreties.
‘Galerie Colorado’ is één van de bijzonderste van de ganse grot. We
schatten dat we een 400 – tal meter
première gedaan hebben. De komende weken zullen we eerst aan de topo
werken vooraleer nog verder te exploreren.
Maar zoals dat gaat tijdens topograferen stuit men soms op…première.
Annette en ik waren na Galerie
Colorado teruggedraaid. Deze zone
was dus maar zeer vluchtig verkend.
Frank, Paul en Rudi staan dus onverwacht in een groot vervolg: een
enorm blokkenstort, een ware nachtmerrie voor de topografen. De weg

doorheen dit labyrint wordt met pijltjes gemarkeerd en ze exploreren
vluchtig meerdere blokkenzalen. Na
11 uur staan ze terug buiten: naar de
‘Apocalypse’ heen en weer begint een
aardig tripje te worden!!
26 juni trekken we weer met twee
topoploegen naar achter. We installeren tevens een minikeuken in Salle de
la Discussion. Na enkele uren topo
besluiten we tot een bezoek aan de
‘Apocalypse’ en Paul ontdekt daarbij
een smal gaatje waarachter het zo
gezochte ‘zwarte gat’. Ik krijg de eer
als eerste te passeren en kom in een
rijkelijk geconcretionneerde blokkenzaal terecht. Deze zaal wordt even
later via een andere passage ‘herontdekt’ en later nog een keer. ‘Déjà Vu’
is een naam die blijft hangen. Op
twee weekends tijd wordt er zo 500m
getopografeerd. En het is nog niet
gedaan. De Réseau du Printemps
meet nu al 900m en we schatten dat
er minstens nog 400m getopografeerd moet worden.
In september is de topo rond en kunnen we eindelijk verder exploreren.
We hebben ondertussen de kaap van
de 4km overschreden en dat brengt
de BDW in de top 5 van België.
Ondertussen vervoegd Mario Lebbe
onze rangen en al vlug draait Mario
vlot mee in de exploratie. Alhoewel
één van de passages, een smal putje,
naar boven minder vlot ging dan naar
beneden. De nieuwe ‘Puits Mario’
biedt echter wel perspectieven…
Er wordt op vele plaatsen verder
gewerkt, maar echt grote ontdekkingen worden niet meer gedaan. Toch is
het duidelijk dat de grot al haar geheimen niet heeft prijsgegeven.
5. Allerhande
We hebben in de Apocalypse en DéjàVu zone het meeste nu wel onderzocht. Paul besluit daarom een oude
graafplaats terug te openen. In het
begin van de Salle des 45° komt er
duidelijke tocht uit de blokken aan de
linkerkant. Wegens te onstabiel
staakten Chris en ik hier eind 1997 de
werken. Na enkele sessies en een
indrukwekkend staaltje stutwerk, de
Mecanno, belanden Paul en Filip in
een lagergelegen klein zaaltje. Hier
moet weer dieper in de blokken
gegraven worden. Slechts één zijde is
stabiel en hoe het ganse zaakje blijft
hangen is niet direct duidelijk. Ze
besluiten daarna Salle Jos nog eens te
onderzoeken en Paul ontdekt daarbij
een eerste tand van een holenbeer, en
daarna een tweede en even later zelfs
een ganse onderkaak. Na verder
onderzoek blijkt er een volledige schedel te zitten. Het opgraven is delicaat

Salle de l'Aventure
werk. Later worden nog andere
resten ontdekt en dat van meerdere
soorten. Hoe deze beesten hier
geraakten, is een raadsel. Er zijn dus
nog heel wat mysteries onopgelost…

ongelooflijke momenten tijdens deze
exploratie nooit vergeten!!!

De daaropvolgende jaren werd sporadisch nog verder gewerkt, maar zonder veel resultaat. De eindbalans is
echter niet niks: de ontwikkeling van
de grot is nu 4429m. We ontdekten
er enkele, naar Belgische normen,
zeer grote zalen en de aanwezigheid
van alle mogelijke vormen van concreties maken deze grot uniek.
Daarbij is het af te leggen parcours
zeer afwisselend en sportief: smalle
kruipgangetjes wisselen zich af met
brede gangen, grote zalen en mooie
putten. Wij zullen in ieder geval de

Beschrijving van de grot
(beknopt!)

In totaal werden meer dan 200 explo ratietochten gemaakt in de grot.

Voor een beter begrip van wat volgt,
raden we aan om de topo bij de hand
te nemen.
Er zijn 3 ingangen waarvan de middelste, “Trou du Faisan ” de eenvoudigste is (“2b” op de topo).
Dit kruipgangetje komt dwars uit op
de reeds vele jaren bekende “klassieke” réseau. Men kan rechtsaf slaan

Twee centimeter lange gipsnaalden

en aldus het westelijk deel van deze
réseau bezoeken, waardoor men overigens onder een andere, grote ingang
(Grotte du Maquis) passeert. Dit
westelijk deel is weinig interessant en
vrij modderig.
Gaat men linksaf, dan komt men in
het oostelijk deel van de klassieke
réseau. Het daalt sterk (R3 en een
tobogan) tot in een rond zaaltje met
rode verfsporen van “archeologen”.
Men kan hier ofwel omhoog klimmen
(E5) en de grot verlaten langs de 3de
ingang, ofwel rechts in een diaklazenstelsel kruipen waar zich de toegang
tot de nieuwe réseaus situeert die
sedert 1996 door Persephone en SC
Avalon geëxploreerd werden.
Twee opeenvolgende stalen poorten
beschermen hier één van de mooiste
grotten van België. Er voorbij volgt
een sterk dalend smalle pijp “Boyau
Hilti” en bereikt men snel een ruim
en horizontaal niveau met een splitsing (“Le Carrefour”). Rechtsaf,
onder een lage doorgang doorkruipend, kan men aldus de Salle Chris en
Salle Jos bezoeken; 2 zaaltjes die vrij
hoog zijn en geconcretioneerd (echter
gefossiliseerd). Het is in deze zaaltjes
dat talrijke resten van de Holenbeer
(Ursus speleus) werden gevonden.
Ten einde Salle Jos vertrekt links een
wat labyrintisch kruipstuk dat weer
verbindt met het normale traject van
de grot, nabij “Le Volcan”.
Een nauwe en zeer lage kruipgang
nabij het begin van Salle Chris leidt
naar de grote “Salle des 45°”. Deze
schuine zaal is gevormd in een brokkelige en schieferachtige kalksteen en
volgt mooi de gelaagdheid. Ze meet
zowat 15x15m.
Hier bevinden we ons zeer dicht bij de
Salle Brocolli van de Trou de
l’Ambre, een andere grot (ook wel
“Grotte Préhistorique du Bois de
Waerimont” genoemd) die zich
zo’n100m meer oostelijk bevindt.
Echter enkel de luchtstroom passeert
door de wel 10m dikke puinlaag die
beide grotten van elkaar scheidt…
Terug aan “Le Carrefour” nemen we
de “Méandre des Perles”, die over
15m kronkelt en ons aan een bijzondere formatie brengt: “Le Volcan”, een
stompe berg druipsteen met een kratervormige gour erin.
Hier kruipen we linksaf om al gauw
aan volgende splitsing te komen.
Rechtsaf is er de Galerie Alderik naar
het “grote vervolg” (zie verder), linksaf leidt ons naar een doolhofje van
lage gangen waarin hoofdzakelijk op
de buik wordt gevorderd: le
Labyrinthe. Eén van die gangen, Le
Serpent, geeft na een sportief kruip-

stuk van 20m uit in een grote en hoge
zaal: Salle Serre. Deze is zowat 30m
lang en 10m hoog. In Salle Serre zijn
er diverse annexen en bovenliggende
réseaus: de Pijpen van Annette, het
Gat van Paul maar vooral de Salle
des Bains (enkel bereikbaar via een
klim; tegenwoordig gedesequipeerd).
In dit stukje is er een uitgekristalliseerde gour, groot als een badkuip.
Terug aan de splitsing nabij le Volcan,
nemen we nu Galerie Alderik. Nog
steeds op handen en voeten kruipend
komen we zo in een piepklein zaaltje
(Salle de l’Espoir Perdu) met een
sterk dalende en nauwe pijp: de
Toboggan.
We schuiven de Toboggan af en vanaf
hier kunnen we zowaar rechtop wandelen (!) en komen bovenaan een
put: Puits de l’Espoir Retrouvé. Het
eerste stukje daal je in oppo af, het
volgende is voorzien van een vaste
stalen ladder. Zo’n 13m lager kom je
in de Chaos van waaruit je kan
omhoogklimmen naar één van de
hoogtepunten van de grot: de Salle
de l’Euphorie. Deze doodstille zaal
is imponerend, wegens haar dimensies
(45 m lang!) en de vele concreties die
zich links, rechts en boven het netjes
afgebakende pad bevinden.
In de westelijke hoek van de zaal kan
men een volledig intact skelet van
een wilde kat (Felis silvestris
silvestris) bewonderen.
Aan de oostkant van de zaal zien we
overal gipskristallen schitteren, een
unicum in België. Hier dienen we
omhoog te kruipen door een volledig
gedesobstrueerde instortingszone met
als publiekstrekker een aluminium
constructie die toelaat om veilig door
het onstabielste stuk te geraken:
l’Union Fait la Force.
Na de constructie, staan we in een
volgende grote zaal: Salle du
Prisonnier. Het is eerder een enorme
galerij, wel 15m breed die over 45m
lengte steil omhoogloopt. De bodem
bestaat, net zoals in Salle de
l’Euphorie, uit plakken schieferachtige
kalksteen. De onderkanten van deze
plakken zijn begroeid met talloze
gipskristallen en –naalden. Ook de linkerwand van de zaal flonkert over
vele vierkante meters wegens de
kristallen.
Bovenaan de zaal, aan de voet van
een monumentale druipsteenformatie, dienen we ons uit te kleden zodat
we enkel in propere onderkleding
doorheen de rijkelijk geconcretioneerde Galerie de l’Emotion kunnen kruipen. Alle vuile speleokleding, helmen,
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kitzakken en ander materiaal worden
in speciaal gemaakte nylon zakken
meegenomen. Dankzij dit ritueel is de
Galerie de l’Emotion, ondanks honderden passages, nog steeds goed
bewaard.
Na deze korte sprookjesgang, staan
we in Salle du Vent, die net genoeg
plaats biedt opdat maximum 4 mensen zich er weer in het speleopak kunnen wurmen.
Een verbreedde étroiture geeft uit op
een splitsing waar twee belangrijke
réseaus vertrekken: enerzijds Puits
des Cierges, anderzijds Galerie des
Merveilles.
Puits des Cierges:
Inderdaad, een echte put, 21 m diep
en aan de top gedecoreerd met twee
monumentale kandelaars die slechts
10cm dik zijn maar minstens 3m50
hoog! Beneden de put (vast touw),
bereikt men het waterniveau, kristalhelder blauw. Jammer genoeg is de
sector bijzonder modderig wat de desobstructiewerken in o.m. Boyau
Choco bijzonder bemoeilijkte.
Vanaf de voet van de put, kan men
een grote, stijgende meander beklimmen, le Méandre Rouge. Wegens de
afwisseling van zuivere concreties en
klei dient men hiervoor speciaal apart
schoeisel bij te hebben om de druipsteen niet te bevuilen! De meander
vernauwt en vervolgens dient de
moedige bezoeker twee van de
extreemste étroitures in België te passeren. Slechts 4 clubleden geraakten
hier ooit voorbij! Deze obstakels
voorbij bereikt men Salle Zen. Dit
15m lange zaaltje is een pareltje, met
een vloer die volledig uitgekristalliseerd is. Voorbij Salle Zen komt men
in een onbeschrijfbaar diaklazenstelsel, met étroitures, onstabiele toestanden, oppo’s en klimmetjes en een
eindpunt in Salle Brol. In deze sector bevindt zich ook de tweede toegang tot Salle Zen, die later werd
gemaakt vanuit een ander deel van de
grot (nl. vanuit “le Puzzle”)
Galerie des Merveilles:
Echt speleoplezier tijdens de première
in Réseau du Printemps

Zoals de naam laat vermoeden, is dit
een prachtige en ruime galerij (ongetwijfeld de mooiste van de grot). We
wandelen wel 40 m lang in een
sprookjeswereld van oogverblindende
druipsteenformaties. Amper bekomen van onze verbazing staan we dan
onderaan de grootste zaal van de
grot, de immense Salle de
l’Aventure, 50 m lang en 20 m breed.
Deze is eveneens rijkelijk geconcretioneerd, met als hoogtepunt de vele
enorme gordijnen die op verscheidene
plaatsen langs de wanden zijn
gevormd of van het plafond meters
omlaag hangen.
Bovenaan deze zaal staan we aan een
– opnieuw bijzonder geconcretioneerde – driesprong. De middelste galerij
is de enige die doorloopt. We komen
aan de “Puits Benji”; een 6 meter
diepe glibberige ressaut die voorzien
is van vaste inox treden (nadat er op
2 jaar tijd drie mensen in omlaag
gevallen waren!).
Hier begint een réseau dat we de
“Puzzle” hebben genoemd. Dit is een
ingewikkeld 3-dimensionaal labyrint.
Meerdere honderden meters aan galerijen ontwikkelen zich op twee niveaus die zowat 7 meter boven elkaar
liggen. Alles is met alles verbonden en
is overwegend geconcretioneerd, wat
het in combinatie met de modderige
vloeren bijzonder moeilijk maakt dit
gedeelte te bezoeken zonder de grot
vuil te maken (dit gedeelte wordt dan
ook amper bezocht).
Op één plek in de Puzzle kan men
bovenaan een klimmetje een gedesobstrueerd gangetje bereiken: Boyau
Botte. Achter dit gangetje werd in
1999 de Réseau du Printemps ontdekt: hét grote vervolg dat bijna
1800m aan galerijen en zalen opleverde!
Boyau Botte voorbij gewurmd, zien
we links een ruime zaal (15 x 5m) met
mooie concreties: Salle Pourrie.
Rechts dienen we doorheen een
“bodemloze” diaklaas te chemineren
(inox voetsteuntjes aanwezig) en
bereikt men Salle de la Diaclase, een
blokkige ruime zaal. Diverse zijgangen en annexen zijn zichtbaar, waarvan de meest evidente zich op het
laagste punt bevindt: de Salle des
Départs, rijkelijk geconcretioneerd.
Zoals de naam laat vermoeden, zijn
hier langs overal “départs” oftewel
vertrekkende galerijen te zien.
Op deze plaats stoppen overigens de
geleide tochten die we 6x per jaar in
de grot doen.
Zo de Puzzle al een ingewikkeld dool-

hof kan genoemd worden, wat zich
hier voor ons uitstrekt is niet te
beschrijven. Bekijk de topo even, en
weet ook dat dit gangenstelsel
bestaat uit tot 10 meter hoge diaklazen, die op diverse niveaus en plaatsen met elkaar verbinden. Dit alles
afwisselend modderig of super-geconcretioneerd, wat tot frequente uitkleedpartijen noopt. Eén van de
mooiste zaaltjes in dit doolhof is de
Salle des Dames.
Doorheen deze spaghetti van gangen
en zaaltjes is er één weg die gevolgd
wordt, de rest wordt vanuit beschermingsoogpunt amper bezocht. Deze
weg leidt doorheen de Galerie Frank
en komt uit in een zeer ébouleuze
zaal: Salle Mikado. Vanuit de Salle
Mikado vertrekt een belangrijke zijtak, de Galerie Teva die opnieuw
richting Salle des Départs loopt (doch
geen fysieke verbinding ermee heeft).
In Salle Mikado kan men een nogal
riskante afdaling maken naar een zaal
die eronder ligt, de Salle de la
Discussion, waarin een schitterend
geconcretioneerd en nat hoekje ligt,
met een vlaamse naam: de Natte
Droom (de enige plek in de grot waar
we drinkwater kunnen vinden).
Hier vlakbij leidt een klim naar een
zeer onstabiele zone waar alles in
puin ligt, Salle Kosovo. Vervolgens
komen we in een zeer bijzondere
galerij: Galerie Colorado. Dit is een
4m brede, lage gang, met een mooie
kleivloer waar op diverse plaatsen
vuurrode, stompe stalagmieten staan.
Ten einde de Galerie Colorado wordt
het opnieuw zeer ingewikkeld: een
grote instortingszone, de Apocalypse
genaamd, waarin vele ruimtes en
zalen een onontwarbaar kluwen vormen. De lager gelegen regionen
ervan zijn zeer modderig en naderen
de watertafel.
Boven dit hele doolhof ligt een grote
zaal, de Déjà-Vu, opnieuw zeer mooi
gedecoreerd waardoor een bezoek,
komende vanuit de modderige
Apocalypse, ons weer voor problemen
stelt. Vanuit de Déjà-Vu kan men
enkele annexen bereiken, zoals de
Salle de l’Adrénaline, levensgevaarlijk onstabiel.
Vermelden we tot slot nog een niet
onbelangrijke zijtak van de
Apocalypse: Salle des Acrobates, van
waaruit een extreem smalle, lastige
en gladde put (Puits Mario) toegang
geeft tot een stelsel van zeer hoge
diaklazen, waarvan de bodem in natte
perioden tot een paar meter diep
onder water kan staan. Deze zone is
eveneens extreem modderig.
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Ingang van Trou du Faisan

Ligging
Provincie Namur, gemeente
Rochefort (Eprave).
AKWA ref: 59/2-9
Coordinaten Lambert: x=208,550
y=93,030 Alt 211 m (entrée du
Maquis)
Eigenaar : gemeente van Rochefort.
De grot bevindt zich langs de rechteroever van de Lhomme, aan de voet
van de Rochers du Bois de
Waerimont, in een geïsoleerde heuvel
van zo’n 700 m diameter, die grotendeels wordt omsloten door de
Lhomme. De ingang ligt ongeveer
50m boven het niveau van de
Lhomme.

Hydrologie,
Geologie en Mineralogie
De grot is waarschijnlijk een meanderafsnijding van de Lhomme die een
grote U-bocht rond het massief
beschrijft. We mogen aannemen dat
deze nog steeds actief is, aangezien
op de diepste punten van de grot de
watertafel bereikt wordt (bodem van
de Puits des Cierges en op diverse
plaatsen in l’Apocalypse). Deze punten hebben exact dezelfde hoogteligging als de Lhomme buiten (+/160m). Deze watertafel stijgt meerdere meters bij zeer natte weersomstandigheden en wanneer de Lhomme
in crue staat, waardoor deze lagere
regionen van de grot ontoegankelijk
worden.
Tot op heden is er echter nog geen
100% zekerheid over de relatie tussen
deze watertafel en de Lhomme of de
Résurgence d’Eprave. Slechts een
kleurproef kan daarover uitsluitsel
brengen.

gevolg hebben we, naar goede
Avalon-traditie, alle mogelijke voorzorgen genomen om al dit moois
maximaal te beschermen, zowel tijdens de exploratie als tijdens de
bezoeken met andere clubs.
In zo goed als alle gedecoreerde galerijen en zalen zijn de te volgen paden
afgebakend met dun oranje touw. Dit
is zo discreet gebeurd dat het op de
meeste foto’s amper opvalt, en tot nu
toe bijzonder doeltreffend gebleken.

Omkleedpartij nabij Galerie de l'Emotion (foto: SpeleoNL)
Het massief van Waerimont bestaat
uit twee verschillende Givetiaan kalksteenbanken, Gva en Gvb, die elk
ongeveer de helft ervan innemen. De
grens tussen beide loopt diagonaal
van Zuid-West naar Noord-Oost.
De scheiding van beide banken vormt
een soort barrière die voorlopig niet
ondergronds gepasseerd kan worden.
Het overgrote deel van de grot is
gevormd in de Givetiaan kalksteen
van het type Gva (Givétien Inférieur).
Het zeer labyrintische aspect van de
grot wordt verklaard door dat ze grotendeels onder een freatisch regime is
gevormd, d.w.z. in volledig verdronken zones met een zeer trage stroming. De galerijen zijn als het ware in
alle richtingen tegelijk opgelost. De
grillig uitgespoelde en koepelvormige
plafonds, de plafondklokken, talrijke
anastomoses, de opeenvolging van
smalle en bredere gangen, het ontbreken van een preferentiële richting
ervan enz. zijn er tevens aan te danken.
Enkel de grote zalen schijnen eerder
gevormd te zijn door instorting van
sterk hellende plafonds met vervolgens afvoering/oplossing van het
afgestorte materiaal. Echter deze
zalen zijn gevormd in de Givetiaan
“Supérieur” (Gvb) kalksteen, en wel
in de relatief zachte, schieferachtige
formatie van Fromelennes, die een
sterk gelaagde, plaatvormige structuur heeft en gemakkelijk afbrokkelt.
Bestuderen we de topo van de grot,
en wel de doorsnede ervan, dan merken we dat de grot minstens 5 duidelijk te onderscheiden verdiepingen
bevat. We mogen aannemen dat deze
corresponderen met de respectievelijke niveaus (terrassen) van de
Lhomme doorheen de vele honderdduizenden jaren.

Het mineralogisch belang van de grot
is zeer hoog. We treffen er zowat alle
vormen van calcietformaties aan die
bestaan, en dit in een bijzonder goede
staat van conservering. Een bijzondere vermelding zijn de unieke kandelaars in de Puits des Cierges waard,
die ruim 3m50 hoog zijn en slechts 10
cm dik, en de prachtige gordijnen in
de Salle de l’Aventure. Gours zijn eerder zeldzaam in de grot. Eén enkele
grotparel kan worden bewonderd in
de Salle du Prisonnier.
Wat de grot ongetwijfeld vrij uniek
maakt in België, is het voorkomen
van gipskristallen en dit in grote hoeveelheden. Deze worden vooral aangetroffen in de Salle du Prisonnier en
Salle de l’Euphorie (dus in de
Fromelennes kalksteen) waar zij de
wanden over vele vierkante meters
oppervlakte doen glinsteren. Op enkele plaatsen kristalliseren zij uit onder
de vorm van 2cm lange fijne naalden.
Deze gipskristallen zijn niet ontstaan
onder water, maar wel door “uitzweten” van het gesteente in een droge
atmosfeer.
In de neergevallen kalksteenbrokken
treffen we ook vele geodes aan met
grijze calcietkristallen.
In zijn geheel is de grot bijzonder
droog. Stromend water komt nergens voor, en het grootste deel van
het jaar is er weinig watergedruppel
merkbaar.
De structuur van de grot wordt sterk
gedomineerd door de helling van de
kalksteenbanken die ongeveer 40°
bedraagt. Een blik op de doorsnede
van de grot, volgens een projectievlak
van Noord-Zuid toont dit duidelijk
aan.

Bescherming & Toegang
De nieuwe réseaus zijn zoals gezegd
schitterend geconcretioneerd en bij-
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Op vele plaatsen is het noodzakelijk
om te exploreren met propere sokken,
of in propere onderkleding. Gelukkig
is er op het traject dat we afleggen
met bezoekende clubs, slechts één
zulke passage. De bezoeker moet hier
speleopak, laarzen, helm enz. uitdoen
en deze worden in speciaal daartoe
voorziene zakken door de supergeconcretioneerde Galerie de l’Emotion
meegenomen. Eens voorbij al dit
moois kan men zich terug in het normale speleopak zetten. Jammer
genoeg is dit ritueel tijdrovend en
beperkt het sterk de grootte van de
groep, aangezien het zaaltje waar
men zich moet omkleden, slechts 4
personen kan herbergen.
Om de nieuwe réseaus te vrijwaren
van eenzelfde lot als het oude réseau,
dat totaal leeggeroofd, bezoedeld en
platgelopen werd, is de toegang ervan
afgesloten door twee opeenvolgende
stalen poorten.
Om de speleowereld de kans te geven
de grot te bezoeken, leidden we er 6
keer per jaar een groep in rond van
maximaal 6 personen. Deze bezoeken
doen we in oktober en mei, dit om de
vleermuizen hun winterrust te gunnen.
Voor verdere informatie, aanvraagmodaliteiten en toegangsreglement
verwijzen wij u naar de website van
Avalon:
http://users.skynet.be/avalon

Grotparel in Salle du Prisonnier

De grot is tevens geklasseerd als
“Cavité d’Interêt Scientifique”
(Ministerieel besluit van 1 Maart
2001), evenals de wat lager gelegen
Grotte Préhistorique of Trou de
l’Ambre (Ministerieel besluit van 7
Maart 2000). Er is een beheerscomité opgericht, bestaande uit vertegenwoordigers van de wetenschappelijke
wereld, natuurverenigingen, de eigenaar, de overheid en de speleo’s. SC
Avalon is aangeduid als conservator
van de grot. Dit beheerscomité
beslist o.m. over de toegankelijkheid
van de grot. Tot dusver hebben wij
de belangen van de speleowereld
aardig weten te vrijwaren. De enige
concessie tot dusver is dat de Grotte
Préhistorique of Trou de l’Ambre,
gedurende de wintermaanden (van 15
oktober tot 30 april) zal afgesloten
zijn, aangezien deze een vleermuispopulatie herbergt.

Speleometrie
Er werd bijzonder veel tijd besteed
aan het maken van een gedetailleerde
topografie, die u in bijlage kan
bewonderen. Er werden ondergronds
bijna 1700 metingen gemaakt, en niet
minder dan 200 aan de oppervlakte,
om het hele massief goed in kaart te
brengen.
De grot zelf leent zich goed tot topograferen want ze is overwegend
droog en niet modderig. Echter de
complexiteit ervan dreef de tekenaars, Jos Beyens en Paul De Bie, tot
wanhoop. Het weergeven van een
duidelijk plan was al niet eenvoudig;
het uittekenen van een lengtedoorsnede was een aartsmoeilijke klus
daar “alles achter alles” ligt. Het
spreekt vanzelf dat we ons in die
doorsnede hebben beperkt tot de
belangrijkste galerijen.
Van vele delen van de grot zijn overigens nog andere tekeningen gemaakt,
doorsneden volgens andere projectievlakken enz. die in de geplande
monografie over de grot allicht gepubliceerd zullen worden.
De totale lengte van de grot bedraagt
4429 m (waarvan 46m niet gemeten), wat een enorm cijfer is voor een
grot die zich binnen een rechthoek
van slechts 240 x 125 meter ontwikkelt!
Het hoogteverschil tussen hoogste en
laagste punt bedraagt 58m (nl. + 3m
en - 55m t.o.v. de hoogste ingang,
Trou du Maquis)
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De prachtige gordijnen in Salle de l'Aventure

