


Een geschiedenis 
van water...



«The Rubicon» de enige 
ondergrondse rivier

bevaarbaar vanuit België



Verschillende zalen te 
bezoeken :

De Grote Draperie, waarin het regenwater werkelijk stroomt, 7 meter hoog en enkele honderduizenden 
jaren oud, leert ons dat de kristalafzettingen die de grot versieren het gevolg zijn van evaporatie van wa-
terdruppeltjes die van de gewelven vallen of langs de wanden glijden onder de vorm van kalksteenkris-
tallen die ze oplossen.

Grande Draperie

De grot heeft zich over de tijd langzaam gegraven. De rivier die op de bodem van de grot stroomt heeft 
achtereenvolgens de galerijen A, B en C gegraven vooraleer langs een wervelend water heeft de on-
derste galerij gegraven, waar nu de rivier stroomt.

Le Labyrinthe

Deze zaal vormt de ingang tot een sifon die zowat een miljoen jaren terug doot de rivier werd gegraven. 
Maar al werd de grot voornamelijk door corrosie en erosie gegraven, de 40 ton wegende rotsblok die er 
hangt, herinnert er ons ook aan dat sommige zalen soms ook het resultaat zijn van instortingen.

Salle des Ruines

Deze is meer dan 22 meter hoog. Kleine bekken, de «gours», de ene droog, de andere dan weer vol water, 
volgen elkaar op, gescheiden door krijtdammen. De overvloed aan concreties in deze Grote Galerij wijst 
op het langdurige infiltratiewerk van het water. De Grote Galerij vormde tot in 1912 het eindstation van 
het bezoek.

La Grande Galerie

Galerie des Fées



De toegangszaal, ongeveer 20 meter lang en even breed, was een schuilplaats voor de jagers uit de 
steentijd. Wanneer de bezoeker deze zaal verlaat, komt hij eerst in een grote, ongeveer 80 meter lange 
galerij. Zij werd tot in de 19e eeuw gebruikt als wijnopslagplaats en was voor de inwoners van Remou-
champs een schuilplaats tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze passage eindigt abrupt bij een afgrond 
van 8 meter waar de Rubicon vloeit.

Galerie du Précipice



Deze zaal werd genoemd naar de gelijkenis tussen een der stalagmieten en de Heilige Maria met het 
kindje Jezus in haar armen. Op het plafond bevinden zich vlekken die iets bleker zijn dan de rotsmassa, 
de stomatoporen. Het betreft fossielen van zeer kleine dieren die op de bodem van de zee leefden (350 
miljoen jaren geleden).

Salle de la Vierge



Het plafond is 40 meter hoog. de kathedraal dankt haar natuurlijk uitzicht aan de reusachtige puinhoop 
die stroomafwaarts ligt. De ondergrondse rivier wordt bereikt door overheen een grote natuurlijke ark te 
stappen, de Brug der Titanen...

La Cathédrale



Het wijde bootje glijdt geruisloos op de Rubicon. De eerste tientallen meters verlopen in een zeer hoge 
galerij. Verder stroomt de rivier in een ware tunnel die zij in de rots heeft gegraven. De « Palmboom » is 
een kolom gevormd door de verbinding van een stalactiet met een stalagmiet. Zijn rare positie, in het 
midden van de Rubicon, is een uniek verschijnsel. Wat verder wordt het plafond lager en treedt het boot-
je een vroeger sifon binnen, door de mens vergroot om beter doortocht te bieden. Aan de uitgang van 
de sifon, wordt de doortocht breder en het daglicht feller.

La Navigation souterraine



De Rubicon die door de grot van Remouchamps stroomt, 
herbergt in holen levende schaaldieren en de meest 
karakteristieke is de Niphargus (een geslacht van 
vlokreeften). Deze blinde en wit doorschijnende garnaal 
meet tussen 1 cm en 3,5 cm. Hij voedt zich met klei, levende 
of dode prooien en plantenafval. 

De Niphargus

Deze koddige dieren hebben altijd al tot de verbeelding gesproken en doen dat overigens nog steeds. 
Vleermuizen leven ‘s nacht, hebben vleugels, zijn half vogel en half muis. Zij worden altijd, of toch mees-
tal, vliegend voorgesteld in een nacht met volle maan, terwijl de grond verhuld zit in een dikke mist. Het 
is maar een stap naar de duistere wereld van Dracula...  

Een uitgebreide soort. Er zijn heel wat soorten vleermuizen (meer dan 900!) en ze worden opgedeeld in 
twee morfologisch verschillende families: de rhinolophidae (of hoefijzerneuzen) en de vespertilionidae 
(of gladneuzen). Ons land telt 18 soorten, maar toch kennen we deze dieren slecht. Naast het feit dat ze 
stilaan verdwijnen, zorgen hun gewoonten ervoor dat ze moeilijk te observeren zijn.

De droom van Icarus. Afgezien van enkele buideldieren en eekhoorns die tussen boomtakken kunnen 
zweven, is de vleermuis het enige zoogdier dat kan vliegen. De bovenmatig lange armen en de vinger-
kootjes vormen de basis van de vleugel. Een transparant membraan verbindt de poten om zo een effi-
ciënte vleugel te vormen. Sommige vleermuizen kunnen een snelheid halen van 100 km/u. De vlucht van 
dit zoogdier vraagt om een aangepaste lichaamsbouw. Naast zijn klein lichaam en zijn belangrijk vleuge-
loppervlak, beschikt de vleermuis over krachtige borstspieren en een hart dat drie keer groter is dan bij 
een even groot zoogdier dat op de vaste grond leeft.

Vliegen met sonar. De vleermuis vliegt ‘s nachts en zend geluidssignalen uit met een hoge frequentie 
om zich te oriënteren en obstakels te vermijden. Die ultrasone geluiden weerkaatsen op voorwerpen en 
prooien (bijna 100 signalen per seconde). Dat noemt men echolocatie. De vleermuis vangt de echo’s op 
met zijn zenuwstelsel en zijn zeer goed ontwikkelde zenuwcellen. Het dier kan op die manier een soort 
golvenlandschap samenstellen.

Een bedreigde dierensoort. Er zijn verschillende oorzaken. Om te beginnen hebben pesticiden en 
insecticiden de voedselketen overhoopgehaald.  Vleermuizen kenden een hoog sterftecijfer door de ver-
giftiging van hun prooien. Een andere oorzaak is hun gekrompen habitat. Hagen en onderhout aan de 
rand van de velden zijn verpieterd. Oude schuren zijn verdwenen of werden herbouwd met isolatielagen. 
In de zomer zoeken de vleermuizen kapconstructies op, ruimtes onder de nok. In de winter zoeken zij 
rustige en vochtige plekken op: de grotten. Tijdens de overwintering neemt hun lichaam de temperatuur 
aan van zijn omgeving. De minste verstoring kan nefast zijn: het dier ontwaakt en verbruikt meteen veel 
vetten: een energie die onmisbaar is om de winter door te komen.

De Vleermuis
De Fauna in de Grot



De legende van de laatste 

Sottai

Langs de oevers van de Amblève zweven tal 
van legendes over mysterieuze kleine creaturen 

die in de Grotten van Remouchamps zouden 
wonen. De bereidwillige kabouters of Sottai’s 

hielpen de landbouwers met hun taken in ruil 
voor voedsel. Maar wanneer ze slecht behan-

deld of bedrogen werden, zinden ze op wraak. 
Marcellin Lagarde, historicus en schrijver uit 

de 19e eeuw, beschrijft in ‘Les légendes du Val 
d’Amblève’ de geschiedenis van Glawenn, de 
beroemde laatste ‘Sottai’ van de Grotten van 

Remouchamps, die zijn leven aan de Duivel gaf 
in ruil voor het kind van zijn geliefde, dame 

Garite...



Snelweg E25 Luik-Luxemburg – Afrit 46 (Aywaille / Remouchamps)

Met de auto

Bereikbaar met de bus via lijn 64, halte «Grottes».
De uurregeling van de bussen vindt u op de website van het TEC

Met de bus

De grotten bevinden zich op 3 km van het station van Aywaille. 

Met de trein

Hoe kom je bij de Grotten 

van Remouchamps?
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Sortie 46
Aywaille
Remouchamps





Combineer uw bezoek met een
dag om

Monde sauvage
Zoo safari Parc



Ontdek een ondergrondse wereld

fantastisch in het hart van de vallei

van de Ambleve



Tel : +32 (0)4 360 90 70
Fax : +32 (0)4 360 91 08

Mail : reservation@mondesauvage.be

www.lesgrottes.be

Rue de Louveigné, 3
4920 - Remouchamps


