ZATERDAG PROGRAMMA SPELEO DAGEN 2019
BEZOEK AAN GESLOTEN GROTTEN
De organisatie is erin geslaagd om een reeks
uitzonderlijke grotten te programmeren. Welgemeende
dank gaat uit naar de beheerders van de grotten, die in
de meeste gevallen ook de ontdekkers zijn én
vandaag zullen gidsen.
Gedraag je a.u.b. rustig en discreet nabij de ingang van
de grot. We hebben ooit problemen gehad omdat
sommige groepen zich te uitbundig gedroegen.
Feesten kan je zaterdagavond doen! Volg tijdens je
bezoek de instructies van de gids nauwgezet en
gedraag je behoorlijk. Vergeet niet: de gidsen doen dit
vrijwillig, en geven er zelf hun bezoek aan een andere,
exclusieve grot voor op!
Aandacht: aan geen enkele van deze grottochten, met
uitzondering van de jongerentocht, kan worden
deelgenomen door debutanten of niet-speleologen.
Voor sommige grotten volstaat basiservaring, voor
andere dient men een perfecte kennis te hebben van
alle touwtechnieken. Soms heb je speciaal materiaal
nodig.
De organisatie kan u ter plaatse advies geven.
Wij hebben als organisatie een grote
verantwoordelijkheid ten opzichte van de clubs die de
grotten voor ons openstellen en de bezoeken
begeleiden!
Inschrijvingsmodaliteiten:
lees dit aandachtig om teleurstellingen te vermijden
Het inschrijven voor deze grotten is uitsluitend mogelijk
op zaterdagochtend, tussen 8u00 en 9u30. Je kan niet
op voorhand inschrijven! De volgorde van de
inschrijvingen wordt bepaald volgens het tijdstip van
inschrijving voor de Speleologische Dagen. Je hoeft
ook binnen de week na de inschrijving betaald te
hebben. Vanaf 8 uur word je in groepen ingedeeld
volgens inschrijvingsuur en kan je per groep
inschrijven voor de grot van je keuze.
Voor elke grot zijn er slechts een beperkt aantal
plaatsen beschikbaar. Volzet=volzet!
Je kan enkel jezelf inschrijven, inschrijven voor iemand
anders is dus niet mogelijk. De inschrijving staat op
Grotte de la Fontaine de Rivière (Hamoir) (L=1062 m)
Deze zeer mooi geconcretioneerde grot is vooral bekend
omwille van haar grote, diepblauwe en fotogenieke
onderaards meer. Dit is het grootste in België en meet
meer dan 1000 m².
Aantal personen: 12
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Benodigd materiaal: zitgordel plus leeflijn
Foto’s: toegestaan
Vertekuur: 9.00 uur
Afspraakplaats: 10.00 te Sy, spoorwegbrug naast de
Ourthe, op het eind van de Rue des Luins
Gids : Laurence Remacle
Beheerd door: C7/CPL/CASASSN

naam en op grot. Het is niet toegestaan zich in te
schrijven voor een grot en daarna van plaats te
wisselen met iemand anders.
Raadpleeg de organisatoren in voorkomend geval.
Je moet op het moment van inschrijving voor de grot
reeds ingeschreven zijn voor de speleologische dagen:
dus in het bezit zijn van een armbandje!
Je moet lid zijn van een speleologievereniging en dit met
een lidkaart kunnen aantonen.
Wie geen lidkaart kan voorleggen kan enkel deelnemen
aan de beginnerstocht of de andere niet-speleo
activiteiten (bv. wandeltocht)
Zo er nog plaats is, kan u zelf de grot kiezen, maar de
organisatoren kunnen u (in functie van uw ervaring of het
materiaal waarover u beschikt enz.) steeds een andere
grot toewijzen.
De minimumleeftijd is vastgesteld op 14 jaar, met
uitzondering van de jongerentocht.
De organisatoren kunnen een inschrijving weigeren indien
niet voldaan is aan één van bovenvermelde voorwaarden.
Ontbijten in de grote zaal kan je meestal wel doen na de
inschrijving, behalve voor die enkele grotten waarvoor we
extra vroeg moeten vertrekken.
Nog wat andere raadgevingen
Neem je volledige speleouitrusting mee naar de
Speleologische Dagen en zorg dat deze in orde is.
Goede en vooral werkende helmverlichting is een must
(elektrisch!).
In sommige grotten (bv. Chantoir de Fagnoules is een
neopreenpak vereist. Niet te dik (2,5 à 4 mm)
Foto’s: zijn in sommige grotten niet toegestaan. Indien de
gids er geen probleem van maakt, dan dient het op een
dusdanige manier te gebeuren dat de tocht er niet door
vertraagd/gehinderd wordt. M.a.w. “reportage” foto’s
maken. Respecteer steeds de aanwijzingen van de
gids(en).
Ziehier het programma
(onder voorbehoud van wijzigingen)
De organisatie van het zaterdagprogramma “gesloten
grotten” is in handen van onze voorzitter Björn van
Staeyen. Hij is zaterdag nabij de inschrijvingen te vinden,
zo niet kan je hem contacteren op 0495 20 57 92 voor
eventuele problemen met betrekking tot de grottochten,
plaats van afspraak, gidsen e.d.

Grotte de Hotton (Hotton) (L=4450 m)
Een bekende toeristische grot waarvan het grootste deel
echter niet-toeristisch is, en slechts te bezoeken via een
artificieel geboorde put die een sifon omzeilt. Schitterende
grot, één van de grootste en mooiste in België. Een must
voor liefhebbers van fonkelend witte concreties.
Volledige speleo-uitrusting vereist, kennis van
touwtechnieken.
Aantal personen: 10
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig, enkel voor ervaren
speleo’s
Benodigd materiaal: volledige uitrusting
Foto’s: af te spreken met de gidsen
Vertrek: 9.30 uur
Gidsen: Jean-François Drion, Pascal Smeesters et
Fabian Vanstippen
Beheerd door: SC de Belgique

Grotte des Fonds des Cris (Chaudfontaine) (L=1040 m)
Deze grot werd in 2001 ontdekt en meet intussen meer
dan 1 km in lengte. De hoofdzakelijk rechtlijnige galerij telt
verschillende ruime zalen waarin we vele oogverblindend
witte tot zelfs transparante concreties kunnen zien
Aantal personen: 5
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld – opgelet dalende nauwe
étroiture halverwege!
Benodigd materiaal: volledige uitrusting
Foto’s: toegestaan
Vertrek: 9.45 uur.,
Afspraak: 10.30 uur voor de via Ferrata (route des
carrières) toegang via Luik en dan richting Chênée
(richting Andenne).
In Chaudfontaine, richting Ninane, vervolgens een kleine
weg naar rechts naar het kerkhof.
Gids: Pol. Xhaard
Beheerd door: Groupe de Recherches Spéléologiques de
Comblain
Souffleur de Beauregard (Beauregard, Esneux)
Meer dan 4 km lang en -90 m diep… en dat op slechts
enkele jaren tijd. En dat van nul begonnen... zondermeer
de langste ontdekking ooit. Maar opgepast: dit is een
super sportieve grot, met putten, lange meanders, een
paar forse étroitures en een lang traject. Maar men wordt
beloond: er zijn twee onafhankelijke rivieren, en dit alles
in een magnifiek geconcretioneerd decor. Een must voor
de sportieve speleoloog.
Aantal personen: 8
Moeilijkheidsgraad: eerder moeilijk
Benodigd materiaal: volledige uitrusting
Foto’s: toegestaan, toestel moet waterdicht verpakt zijn
Vertrekuur: 9.15 uur.
Afspraakplaats: 10.00 uur Plainevaux aan de terminus
van la rue Sablière, 4122 Neupré. Neem de baan van
Condroz (Marche-Liège) ; in Boncelles (station EssoExpress), meen een kleine straat naar rechts, vervolgens
een kleine straat rechts rue de Beauregard, aan het
rondpunt la rue Sablière
Gids: Patrice Dumoulin
Beheerd door: Groupe de Recherches Spéléologiques de
Comblain

Resau de Fresnes (Lustin), (L=3837m)
Deze grot werd ontdekt door graafwerken voor de
spoorwegtunnel. Na enkele sifons te hebben
doorgedoken vond Lucienne Golenvaux een groot
systeem. Nu is er een andere ingang waardoor je de
sifons niet meer hoeft te passeren. De grot biedt een
mooie ondergrondse rivier met bruisende watervallen en
een gevarieerd parcours doorheen de verschillende
verdiepingen van deze 4 km lange grot.
Aantal personen: 10
Moeilijkheidsgraad: Sportieve grot - gemiddeld
Benodigd materiaal: zitgordel plus leeflijn
Foto’s: toegestaan
Vertekuur: 9.45 uur
Afspraakplaats: 11.00 uur aan het waterzuiveringsstation
in Lustin
Voor de sleutel : Lucienne Golenvaux, te Godinne,
Gids : Vincent Detraux
Beheerd door:
SSN – Société Spéléologique de Namur

Trou des Manants (Tilff) (L +/- 500 m)
Sportieve afdaling die leidt naar een ondergrondse rivier
op -80 m, die dezelfde is als degene die we ook in de
Grotte St-Anne kunnen zien. Er zijn enkele zeer mooi
geconcretioneerde plaatsen in de grot. De grot telt wat
putten, dus kennis van touwtechnieken is noodzakelijk.
Opgepast: onstabiel deel niet betreden, is afgesloten met
een lint.
Aantal personen: 2 x 6
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Benodigd materiaal: volledige uitrusting
Foto’s: toegestaan
Vertrekuur: 9.45 uur, om 10.30 uur op de parking van de
Veronika
Gids: zelf de weg zoeken (rondgang)
Beheerd door : Centre de Recherches Spéléologiques de
Liège
Grotte de Lorette – (Rochefort)
De grot bevat zes zalen, waarvan de grootste en hoogste
(35 meter) de sabbatszaal genoemd wordt. Deze zaal, die
zich 65 meter onder de aarde bevindt, dankt haar naam
aan de vermeende "heksensabbat" die er volgens de
eerste bezoekers gehouden werd. Toen de eerste
bezoekers ooit de grot bezochten, troffen ze daar een
grote opperheks aan, die hoog gezeten vanuit haar stoel
naar omlaag keek, waar een groep andere heksen een
heksenkring vormden.
Om de grot van haar sinistere reputatie te ontdoen, werd
de grot nog niet zo lang geleden omgedoopt tot "Lorette",
vernoemd naar de Madonna van Loreto-kapel in de
nabijheid van de grot.
Aantal personen: 15
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig
Benodigd materiaal: Geen
Foto’s: geen probleem
Afspraak: 10.30 uur in Rochefort voor de ingang van de
toeristische grot
Gids: Yves Quinif en Marc Legros
Aspraak : Aan de grot, Rue Beauregard, Rochefort

Chantoir des Fagnoules (Awagne) (L=2600 m)
SC Avalon maakte deze chantoir in 2002 open, het werd
een avontuur van vele jaren waarin sifons werden
gedoken, leeggepompt en geëlimineerd zodat de nietduikers de duikers konden volgen. Recent werd de grot
verbonden met een andere grot (Chantoir de Buc)
waardoor één van de langste traversees van het land
ontstond. Enkele grote zalen; wat concreties en uiteraard
de spetterende beek en magnifieke waterval en diverse
(eenvoudige) voûte-mouillantes maken er een
onvergetelijke grot van.
Neopreen noodzakelijk!.
Aantal personen: 2 x 4
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Benodigd materiaal: zitgordel, leeflijn en afdaler.
Neopreenbroek (long john), evt. neopreenvest.
Foto’s: toegestaan, met mate (waterdicht fototoestel!)
Vertrekuur: 9.15 uur.
Afspraak: 10u00 te Awagne
Gids: Annemie Lambert - Paul Van Immerseel
Beheerd door: SC Avalon vzw

Mergelgroeve “De Keel”(Kanne)
Groeve de Keel is een grote groeve met oneindig veel
gangen die in 4 verschillende niveaus ontgonnen zijn. De
groeve ligt voor een groot gedeelte op Nederlands
grondgebied, echter de huidige ingang ligt langs het
Albertkanaal in België (gemeente Kanne nabij Riemst). Je
kunt hier tal van ontginningswijzen zien die uiteenlopen
van Kanner methode, boor-schiet methode, kettingen
cirkelzaag ontginning en de Sibberbreekwijze. Deze
groeve is gesloten maar nu kan je die bezoeken met een
gids. De totale ganglengte is 6,2 km en de hoogste
gangen zijn meer dan 8 meter hoog.
Recentelijk nieuwe ontdekkingen (2 km)
Aantal personen: 8
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig; Gesloten groeve onder
begeleiding van een gids
Benodigd materiaal: Elektrische verlichting, gewone kledij
Foto’s: Geen foto’s
Afspraak: Om 11u00 Dorpsplein Kanne (nabij Riemst) op
de markt tegenover de frituur
Gids: Marco Slieker
Beheerd door: Speleo Nederland

Grotte Parrain
Een grottocht van uitersten; modderige passage, mooie
concreties, grote zalen, instabiele oude mijngangen.
Aantal personen:2x 6
Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
Benodigd materiaal: Elektrische verlichting
Foto’s: Geen probleem
Vertrekuur: 9.30 uur
Gids: Benoît Lebeau

Grotte Fayt (Jemelle)
Aantal personen: 10
Moeilijkheidsgraad: Eenvoudig (horizontale grot)
Benodigd materiaal: Volledige uitrusting is optioneel
Foto’s: Geen probleem
Vertrekuur: 9.00 uur
Afspraak: Voor de kerk van Jemelle om 10.00 uur
Gids: Fabian Pranger
Beheerd door: CTS

Trou de Souci (Hotton)
Een plezante grot met een mooie ruime put.
Dit is een atypische grot op de grens van kalk en leisteen.
Aantal personen: 15
Moeilijkheidsgraad: gemiddeld
Benodigd materiaal: volledige set + 20m touw (VVS)
Foto’s: geen probleem
Vertrekuur: 9.30uur
Gids: Frank Descamps
Beheerd door: Wildtrials
Grotte de Comblain-au-Pont
De Grotte de l'Abîme (letterlijk Grot van de afgrond) is een
kalksteengrot bij Comblain-au-Pont in de provincie Luik in
België.
De 'afgrond' die de ingang van de grot vormt is zo'n 22
meter diep en is toegankelijk via de straat Rue de la
Grotte.
De grot werd in 1900 bij toeval ontdekt toen de hond van
een inwoner uit het dorp in een gat in de grond viel, en
daardoor in de grot terechtkwam.
Dit ongeluk trok de aandacht van speleologen die gingen
graven en de vele zalen toegankelijk gemaakt hebben.
De grot is overwegend verticaal en er zijn veel trappen die
afgelopen moeten worden.

Een deel van de grot is opengesteld en voert in zo'n 75
minuten langs galerijen en zaaltjes met stalactieten,
stalagmieten, druipsteengordijnen en andere formaties die
in diverse kleuren en met goede verlichting mooi tot uiting
worden gebracht.
In de grot overwinteren vleermuizen.
Aantal personen:25
Moeilijkheidsgraad: Beginnersgrot
Benodigd materiaal: gordel + leeflijn
Foto’s: geen probleem
Vertrekuur: 9.30 uur
Afspraak: 10u30 – 12u30 aan de ingang van de grot, de
grot staat aangeduid in het dorpscentrum
Gids: Camille Ek

Chantoir de Rostène
Ondergrondse rivier van 1km.
Aantal personen:2x3
Moeilijkheidsgraad: Voor speleo’s met ervaring
Benodigd materiaal: Voor de grot is een volledige
uitrusting vereist.
Foto’s: geen probleem
Vertrekuur: 9.00 uur
Afspraak: 10.00 uur Grand place d’Anhée (parking voor de
kerk)
Gids: Laurence Remacle, Luc Bourguignon

La Lesse Souterraine (Belvaux) (L=10693 m)
Onderdeel van het Systeem van Han-sur-Lesse en
gelegen in het wildpark van Han-sur-Lesse, is deze grot in
principe niet toegankelijk. De volledige Lesse verdwijnt
schuimend in de Gouffre de Belvaux, als speleoloog kan
je haar ondergrondse loop over wel 500 meter volgen. Dit
betekent peddelen en varen; de Lesse stroomt in een
enorme tunnel van minimaal 10 meter breed.
Onvergetelijke ambiance, dit
is zonder meer één van de indrukwekkendste boottochten
van Europa. Kunnen zwemmen is een vereiste, ingeval
van kapseizen of “averij”.
Wordt bij hoge waterstand mogelijk afgelast!
Opgelet: het is van groot belang je in het Park van Hansur Lesse zo discreet mogelijk te gedragen! Bij het weer
verlaten van de grot, blijf je op elkaar wachten IN de
ingang. Verspreid je NIET in het park, ga in het park niet
pootjebaden of je materiaal reinigen in de Lesse!
Aantal personen: 12 voorbehouden voor de VVSjongeren
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Benodigd materiaal: zitgordel + leeflijn
Foto’s: toegestaan
Vertrekuur: 9u45
Afspraak: 10u30 aan begin bosweg, in de bocht 500 m
voor Camping van Belvaux
Gids: Eric Dulière - Emilie Van den Broeck
Beheerd door: Société des Grottes, Han sur Lesse

Via Ferrata - Grands Malades
Jij zorgt ook voor de via ferrata set voor elk deelnemer +
touw voor afdaling op het einde (hoogte 20 m dus touw
van 40 m). De organisatie kan eventueel een dubbele
katrol voor de tyrolienne ter beschikking stellen (met
touwtje voor terughalen na elk deelnemer).
Een speleo-gordel en speleo-leeflijn voldoen niet!!!
Vertekuur: 9.30 uur
Afspraak: de sleutel moet worden opgehaald.
Gids: op eigen kracht

Abri du (Grotte Surprise) - Vallei van de Lesse
(Chaleux)
Recente ontdekking, een ontwikkeling van 2 km.
De grot ligt in een natuurreservaat, de geldende
reglementering moet worden gerespecteerd.
Moeilijkheidsgraad: ervaring verreist
Benodigd materiaal: een leeflijn volstaat.
Foto’s: toegestaan.
Afspraak: 10u00 in de grote zaal, gids is aanwezig.
Gids: Joël Hosselet.
Beheerd door: Direction Nature & Forets, Dinant &
GSCD.

Galerie Aux Chandelles
Prachtige ontdekking met een ontwikkeling van 1800 m.
De grot ligt in een natuurreservaat, de geldende
reglementering moet worden gerespecteerd.
Aantal personen: 5
Moeilijkheidsgraad: voor gevorderde
Benodigd materiaal: een leeflijn volstaat.
In de "groene" zones dient men zich om te kleden; voorzie
propere schoenen en een vuilniszak voor je kledij
Foto’s: toegestaan.
Vertrekuur: 9.00 uur
Afspraak: 10u0 aan grot = Carrière d’Eprave, op de N86
Han-sur-Lesse - Eprave (waar ook Trou du Palan is)
Gids: Etienne Bodart - Jonathan Piccin - Frédéric
Thiange
Beheerd door: Direction Nature & Forets, Dinant &
GSCD.

Grotte du Père Noel (Han)
Ongetwijfeld een van de meest geconcretioneerde grotten
van het land, en tevens één van de ruimste. Wandel bijna
een kilometer lang door een galerij van wel 15 meter
diameter en verbaas je over de rijkdom aan
druipsteenafzettingen. Deze grot is gelegen in het
safaripark van Han-sur-Lesse.
Aantal personen: 2 x 10
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Benodigd materiaal: geen
Foto’s: Niet toegestaan
Vertrekuur: 9.00 uur
Aspraakplaats: 10.00 uur aan de uitgang van de grotten
van Han
Gids: Joel Fontenelle

Han sur Lesse, Réseau Sud
De ons overbekende grotten van Han herbergen nog een
machtige réseau, die nooit toeristisch is geworden: de
Réseau Sud. Enorme zalen (Sinantropes, Pentecôte),
oogverblindende concreties.
Aantal personen: 2 x 10
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig
Benodigd materiaal: leeflijn + zitgordel + handvat
Foto’s: NIET toegestaan
Vertrekuur: 9.00 uur
Afspraak: 10u30 aan uitgang Grotten van Han
Gids:
Trou T&T en Gallerie Lafarques (Goffontaine)
De Trou T&T is een ontdekking van 2011 ,maar nog niet
eerder opengesteld voor andere speleo’s.
De grot is met zijn 40 meter diepte en 400 meter lengte
geen grote grot, maar ze heeft enkele mooie hoekjes en is
vooral sportief vanwege enkele technisch moeilijke
versmallingen.
Aansluitend aan de Trou T&T gaan we de Gallerie
Lafarques ook nog bezoeken die vlakbij gelegen is.
Deze laatste grot is gelegen op het exclusieve
privédomein van Douys waar de eigenaars een 5 sterren
hotel uitbaten.
Wij hebben een zeer goede vertrouwensrelatie kunnen
opbouwen met de eigenaars en vragen dan ook aan de
deelnemers om zich correct en discreet te gedragen ten
opzichte van het domein, personeel en cliënteel.
Het domein is immers decennia lang verboden gebied
geweest voor speleologen en wij willen onze
inspanningen van de laatste jaren niet verloren zien gaan.
Er is 1 versmalling gevolgd door een afdaling van een 6
tal meter en dan kom je uit in de grote zaal.
Aantal personen: 4
Moeilijkheidsgraad: De grot is technisch niet moeilijk
Benodigd materiaal: Voor de grot is een volledige propere
uitrusting vereist.
Foto’s: geen probleem
Vertrekuur: 9.30 uur
Afspraak: De gids komt naar de SD2019 om de
deelnemers verder te begeleiden!
Gids: Tom Van Rooy
Noû-Bleû
Aantal personen: 2 x 5
Moeilijkheidsgraad: eenvoudig maar geen beginnelingen.
Benodigd materiaal: volledige uitrusting, proper onder
kledij, propere sportschoenen of sandalen en een
draagzak met handvatten (type IKEA). Tijdens het bezoek
moet je je omkleden.
Foto’s: toegestaan.
Afspraak: 10u30 Rue Rodolphe Bernard 80, 4140
Sprimont (steengroeve op de quai de l'Ourthe te
Chanxhe).
Gids: J Marc Boulanger - Albert Briffoz - Robert
Levèque.
Beheerd door: Collctief Noû Bleû

