BERGGIDSEN EN KLIMAATVERANDERING • CRESTA DI SANTA CATERINA

inspiratie voor
bergwandelaars

magazine

Jaargang 15 Nr 5 december 2021 - januari 2022 € 6,99

Dwars door

Zwitserland

Vierseizoenenpad • E-Grand Tour

Après-berg

Alpengerechten
om zelf te proberen
Ortlermassief

Stil en eenzaam
sneeuwschoenparadijs
WIN EEN LIBERTY BOTTLE
WATERFILTER T.W.V. € 149,95

Bergtochten in
magisch Patagonië
BP

© Schmittenhöhebahn AG

www.alpendreams.eu

RUST, RUIMTE, EEN
EIGEN PLEK IN
DE NATUUR.

Meer dan ooit is daar behoefte aan.
En waar zit u dan beter
dan in Oostenrijk?

DAAROM ALPENDREAMS
Wij kennen Oostenrijk als geen ander. Het voor onze klanten
selecteren van de mooiste plekjes in Oostenrijk is waar we
in gespecialiseerd zijn. Wij gaan voor locaties waar we zelf
in geloven, in bekende en (nog) minder bekende dorpen;
met vele partners waar we inmiddels jaren prima mee
samenwerken. Dat geeft rust en zekerheid. Wij begeleiden
bij uw aankoop in Oostenrijk van het allereerste contact
tot en met de oplevering/overdracht. Onze dienstverlening
ter plaatste ontzorgt en brengt geen extra kosten met zich
mee. Tot slot zijn wij als enige aanbieder in
Oostenrijk Mondi Approved: een grote extra
zekerheid voor u!

ALPENDREAMS
info@alpendreams.eu
www.alpendreams.eu

Tel NL: +31 (0)6 52 06 61 70
Tel AT: +43 (0)6 991 0658 625

Tel BE: +32 (0)497 47 41 46

RENDEMENT. EXCLUSIVITEIT. ONTSPANNING. (SNEEUW)ZEKERHEID.

ALLE SEIZOENEN

D

e bergen zijn mooi in alle seizoenen en bij elk weer. Dat wisten we
al. Ook dat je er, ongeacht het jaargetijde, altijd kunt wandelen,
mits je de route maar aanpast aan de omstandigheden (met name
de winterse). Maar dat er een bergwandelroute van oost naar west
dwars door Zwitserland te bedenken was die je ook in eender welke periode
van het jaar kunt wandelen? Toen redacteur-van-het-eerste-uur Bert Vonk –
die zich in bergsporttechnisch opzicht graag een ‘alleseter’ noemt – met dat
idee voor een reportage op de proppen kwam, was ik meteen verkocht. Wat
een avontuur! Eerlijk, de voltooiing van ‘zijn’ Vierseizoenenpad dateert alweer
van enkele jaren geleden. In 2019 presenteerde hij ’m al tijdens een lezing op
de Fiets en Wandelbeurs in Utrecht. Daarna kwam corona en het reisverbod en
uitstel en … Afijn, je kent het riedeltje onderhand wel.
In ieder geval delen we Berts persoonlijke relaas over de totstandkoming van
zijn iconische, meer dan 520 kilometer lange bergwandelroute graag – eindelijk! – met onze lezers. Je krijgt een primeur. Ik hoop dat zijn verhalen en
foto’s inspiratie geven om erop uit te trekken in dat Alpenland bij uitstek.
Want we kunnen nog altijd/binnenkort weer (schrappen wat niet past).

“Never say ‘no’ to adventures. Always say
‘yes,’ otherwise you’ll lead a very dull life”
Ian Fleming

Wandelen in de bergen kan dus altijd. Maar op vier wielen over beroemde
Alpenpassen karren, James Bond-muziek door de speakers, dat is toch ook wel
een beetje avontuur. Hartje herfst stuurden we Sean Vos op een meerdaagse rit
over de hoogste passen van de bekende Grand Tour of Switzerland. Zijn route
liep eigenlijk ook van oost naar west maar grotendeels zuidelijker dan waar
Bert gelopen heeft. En Sean reed de zogenaamde E-versie van de Grand Tour in
zijn elektrische auto. Onderweg pikte hij tal van interessante plaatsjes en
bezienswaardigheden mee: een klassieke roadtrip in een modern jasje.
Zo ontziet hij de fragiele bergnatuur, want de klimaatopwarming is lelijk aan
het huishouden in de Alpen. En dan bedoel ik niet alleen het afsmelten van de
gletsjers. Wat dacht je van de schade die steeds vaker voorkomende aardverschuivingen aan infrastructuur en economie toebrengen? Simone van Velzen
ging in het Mont Blancgebied met een Franse berggids op pad die ook wetenschapper is. Hij vertelt hoe de opwarming van de Alpen nu al het dagelijkse
werk van berggidsen verandert. Hoogste tijd om de definitie van alpinisme en
bergsport ‘om te denken’, is zijn conclusie. En daar zullen we als gewone bergwandelaars ook niet aan ontkomen.

Typisch Zwitserland. De Bachalpsee (2266 m)
met de iconische bergen van het Berner Oberland op
de achtergrond vormt een op-en-top Zwitsers plaatje.
Als je het Vierseizoenenpad dwars door Zwitserland
loopt, kom je hier zeker langs. Foto: Robert Eckhardt



jvandevoorde@bergenmagazine.nl
@mild_adventures
@jvandevo
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DWARS DOOR ZWITSERLAND
Bergsportveteraan Bert Vonk stippelde een meerdaagse bergwandelroute
uit van oost naar west door Zwitserland. Hij blikt terug op de bijzonderste
momenten van zijn wandelavontuur over wat hij het Vierseizoenenpad
heeft genoemd. Sean Vos verkende afgelopen herfst dan weer de mooiste
Alpenpassen en bezienswaardigheden tijdens zijn eigen ‘E-Grand Tour’
door Zwitserland. Milieubewust met een elektrische auto.

12 In 35 dagen door heel Zwitserland
24 Geruisloos over de mooiste Alpenpassen

Met kaart
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33 BERGGIDSEN IN EEN
VERANDEREND KLIMAAT
De klimaatverandering is nu al voelbaar
in het werk van de berggids. Onderzoeker
én berggids Brad Carlson legt uit hoe zijn
beroep er in de toekomst uit zal zien.

40 MONTE ROSA
FRANZ LOCHMATTER
ACHTERNA
Waarom beklommen zo weinig alpinisten
de Cresta di Caterina op Nordend na de
eerstbeklimming in 1906? Robert Eckhardt,
die hem in 1995 bedwong, legt het uit.

48 ORTLERMASSIEF
EEN STIL SNEEUWSCHOEN
PARADIJS
’s Winters torent de Ortler als een ongenaakbare ijskoningin boven Zuid-Tirol
uit. Op de zacht glooiende bergen rondom
wacht de ervaren sneeuwschoenwandelaar
een winterparadijs.

Foto: Line van den Berg
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Foto: Valais – Switzerland Tourism
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63 DOE-HET-ZELF
STEVIGE BERGKOST
Je liefde voor de bergen gaat natuurlijk ook
door de maag. Wij verklappen de geheimen
van de verrukkelijkste Alpengerechten.
Loopt het water je al in de mond? Bereid ze
gewoon zelf thuis!

72 PATAGONIË
HERINNERINGEN UIT HET
RUIGE ZUIDEN
Ruig, guur, ver weg en exotisch. P
 atagonië
staat bij veel bergsporters hoog op de
bucketlist. Tom van der Leij kent het gebied
als geen ander en deelt zijn ervaringen op
de mooiste wandelingen.
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ONBETAALBAAR
TEKST & FOTO MARCIA VAN BIJNEN
Het is een plek waar ik altijd naar terug
keer wanneer ik in het Valle d’Aosta
ben: Bivacco Money (2872 m) in het Val
nontey. Money (spreek uit: moonee en
niet op z’n Engels...) is zo’n typisch Ita
liaans bivakhutje, een soort uit de klui
ten gewassen hondenhok, maar dan
knalgeel. Het sobere geval ligt op een
vooruit geschoven rotspunt, stevig ver
ankerd met kabels, dus opletten als je
’s nachts slaapdronken even ‘naar bui
ten’ moet.
Waarom dan terugkeren? Vanwege de
dierbare herinneringen. En het zicht op
het amfitheater van het Gran Paradiso
massief, alleen geëvenaard door het
uitzicht vanuit Bivacco Leonessa, aan
de overzijde van het dal. Ik ga naar de
‘loge’ die Money is om het moment mee
te maken dat de hemel geleidelijk min
der donker wordt, de nacht plaats
maakt voor de rozevingerige Eos
(Bergen Magazine 2019-5). Eerst zullen
de bergen zich nog hullen in een grau
we sluier die alle kleur uit rots en ijs
wegzuigt. Totdat het oranjeroze och
tendgloren de besneeuwde toppen van
Punta Ceresole, Gran Paradiso, Piccolo
Paradiso en Becca di Gay aanraakt. n

Camera: Nikon D7100
Lens: Tamron SP 18-55 mm/f 2.8
op 34 mm (51 mm)
Sluitertijd: 1/160 sec
Diafragma: f 6.3
ISO: 320
Tijd: 05:55 uur
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UITGERUST

Redactie Daan Couwenbergh

Waterproof spuiten
Natuurlijk wil je ervoor zorgen dat je outdoorspullen zo lang
mogelijk water blijven afstoten. Dat betekent dat je ze soms
opnieuw moet impregneren. Met de Silicone Water-Guard van
Atsko is dat een spuitje van een cent. De behandeling zorgt
ervoor dat vuil en water niet in de stof doordringen terwijl de
stof wel gewoon blijft ademen.
En omdat de spray CFK-vrij is,
belast je het milieu niet onno

EEN ÉCHTE WINTERSCHOEN

dig. De spray kan gebruikt wor

De Banks Snow GTX van Hanwag is een winterwandel

branen van de meest bekende

schoen waarmee je in de sneeuw goed uit de voeten kan.

merken schoenen en kleding.

den op verschillende materialen
en voor de waterdichte mem

Natuurlijk is de schoen waterdicht en goed geïsoleerd, maar
extra handig is het bevestigingspunt voor sneeuwschoenen.
Hierdoor kan de sneeuwschoenriem eenvoudig en stevig

  Adviesprijs: vanaf € 5,80
www.atsko.com

aan de hiel worden bevestigd. En een kleine, toegevoegde
gamasche van elastisch materiaal aan de hoge manchet
voorkomt dat er sneeuw van bovenaf ín de schoen komt. Of
tewel: geen koude en natte voeten meer tijdens je tochten
door de sneeuw!

  Adviesprijs € 269,95
www.hanwag.nl

Alleskunner voor
de winter

Klaar voor de
sneeuw met
Sockwell
De wintersportsokken van Sockwell zijn niet alleen
lekker warm, ze maken je wintersport ook nog eens
fijner! De hoge sokken stimuleren namelijk de bloed

Ook tijdens sneeuwschoenwandelingen wil je natuurlijk

circulatie in je beenspieren, waardoor je spieren min

niet te veel meesjouwen. Het Khroma Cirque Jacket van RAB

der snel verzuren en beter herstellen. Oftewel: meer

is dan een perfecte jas. Wind- en waterdicht, lekker warm,

plezier in de sneeuw en minder last van vermoeide of

maar tegelijk niet zo groot en dik als sommige andere win

zelfs pijnlijke spieren achteraf. En wees niet

terjacks. En dat maakt dit jack ideaal voor langere winter

bang voor zweetvoeten, want de mix van

tochten in de bergen, waarbij je in één dag ver

bamboevezels, merino- en alpacawol

schillende soorten weer over je heen krijgt.

zorgt er niet alleen voor dat je voeten

Krijg je het warm? Dan heeft de jas allerlei
goed weggewerkte ventilatieopeningen,

warm blijven, het voorkomt ook allerlei
ongewenste geurtjes!

en wordt het juist bar en boos, dan kun
je de capuchon prima met je skihelm
combineren. Handig! De jas werd al
geprezen in de 2022 Gear Guide van
het Amerikaanse Backcountry
Magazine.

  Adviesprijs € 400,–
https://rab.equipment/eu/
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  Adviesprijs vanaf € 29,95
www.sockwell.nl

Polar Grit X Pro

Milieuvriendelijk
en warm

De Grit X Pro van Polar is een nieuwe smartwatch
die perfect is voor een (sportieve) tocht door de

Outdoorkleding wordt steeds milieuvrien

bergen. Deze smartwatch is een echt sporthor

delijker. Dat laat Vaude zien met het Elope

loge waarmee je zowel tijdens als na je tocht kan

Padded Jacket. Een waterdichte, warme jas

zien hoe je presteert. Altijd handig tijdens een

die zo milieuvriendelijk mogelijk gemaakt is.

trailrun of MTB-tocht. Maar ook als je niet bezig

De jas is grotendeels gemaakt van gerecy

bent met het verbeteren van je persoonlijke re

cled materiaal, een flinke grondstoffen

cord heb je wat aan dit horloge. Gewoon door

besparing dus. Dat betekent niet dat de jas

het horloge te koppelen aan routeapps zo

ook bespaart op praktische eigenschappen

als komoot, helpt dit horloge je prima

en comfort. Het isolatiemateriaal (van gerecycled polyester) doet het ook on

navigeren. En laat je dit horloge een

der natte omstandigheden prima en zelfs de steekzakken zijn waterdicht. En

keer op de stenen vallen? Geen nood,

last but not least: de jas is klein op te vouwen, zodat je ’m altijd mee kan ne

want hij kan tegen een stootje.

men in je rugzak.

  Adviesprijs € 499,90
  Het Elope Padded Jacket van Vaude is verkijgbaar in een dames-

www.polar.com/nl/grit-x-pro

en een herenuitvoering
Adviesprijs € 260,–
www.vaude.com/nl-NL/

UITGEPROBEERD

Fjällräven Expedition X-Lätt Jacket
In de nostalgische Expedition 1974-serie

wordt, kan de X-Lätt echt niet zonder dikke jas er

biedt Fjällräven ook een licht donsvest aan

overheen.

dat je warm houdt tijdens activiteiten in de

Functioneel gezien is dit kledingstuk strak en

koude en compact op te bergen is. Ik mocht

simpel ontworpen. Er is een heren- en dames

’m testen in – waar anders – het Zweedse

model. De diepe zakken zijn ruim en met stevige

noorden.

ritsen uitgevoerd. Stropkoordjes aan de binnen
kant ervan maken het mogelijk om de zoom om

Handig, was mijn eerste reactie toen ik ontdekte

je middel aan te snoeren zonder dat je je op

dat de X-Lätt een binnenzakje heeft voor bijvoor

gewarmde handen aan de buitenlucht

beeld mobieltje of portemonnee. Nog handiger

hoeft bloot te stellen. Het binnenzakje is

bleek dat dit zakje, binnenstebuiten gekeerd,

zoals gezegd een pluspunt, de flubber

meteen ook dienstdoet als opbergzakje waar je

dunne kraag echter heeft geen functie

de hele jas in wegpropt. Die weegt niks en past er

waardoor koude toch stiekem naar bin

maar nét in. Dit moderne vest, met een lichte re

nen kan. Een buffje om maakt gelukkig

tro-look die teruggrijpt naar een originele dons

veel goed.

jas uit 1974, bestaat uit synthetisch dons, is vol

(Jonathan Vandevoorde)

ledig gerecycled en de buitenlaag kan bovendien
tegen een spatje regen.
Maar of hij mij warm houdt, wil ik vooral weten.
Karrend van zuid naar noord door Zweden afge
lopen oktober maak ik twee seizoenen in één
week mee. In de herfst doet het vest prima zijn
werk zonder shelljas eroverheen. Bovendien
houdt hij de wind behoorlijk tegen, iets wat mij
aangenaam verraste. Zodra de temperatuur ech
ter onder de 10 graden duikt, is nog een laagje

 Licht (300 gr) • Extra binnenzak
• Wind- en spatwaterdicht • Diepe
zakken
-– Dunne kraag • Niet warm
genoeg bij vrieskou
 Adviesprijs € 199,95
www.fjallraven.com

erbij wel lekker en als het vriespunt aangetikt
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JOUW FOTO

FOTOWEDSTRIJD TRAVELIN’

HERFSTKLEUREN
Een mozaïek van glorieuze kleuren in de natuur kreeg de

volle en goed doordachte foto’s van de herfst in de bergen.

jury onder ogen toen ze alle inzendingen moest beoordelen

Jullie krijgen binnenkort elk een paar heerlijke wandellaar-

naar aanleiding van de prijsvraag in het vorige nummer.

zen van Travelin’ thuis gestuurd!

We feliciteren Jos Antens en Ralph Verhoeks met hun sfeer-

JOS ANTENS, ROOSENDAAL

Juryrapport: En wat dacht je van de geweldige lichtinstraling?

“Na een lange klim op de Centennial Trail in het Algonquin Provincial Park in

Door de herhalende kleuren en de diepte lijkt het of dit beeld

Ontario kwamen we op ons eerste uitzichtpunt. Helaas was het uitzicht be

speelt met je hersenen. De compositie is geslaagd. De gekrom

perkt door de optrekkende mist. Desalniettemin leverde het, dankzij de fan

de boom en de zonnestralen die door de mist heen de wande

tastische herfstkleuren, deze mooie plaat op…”

laar omhelzen leggen heel subtiel de nadruk op de persoon.
Dat de afgrond rechts in de mist verdwijnt maakt het tafereel
zelfs een tikje mysterieus.
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RALPH VERHOEKS, GOUDA
“Wie durft nog te ontkennen dat de herfst het mooiste seizoen is in de Alpen? Na een dag
mountainbiken boven Zermatt was het tijd voor een pauze bij de Grindjisee, een van de mooi
ste plekjes voor een weerspiegeling van de Matterhorn. Dit is genieten met een grote G.”
Juryrapport: Fraaie kleuren, perfecte balans in de compositie en het is in één oogopslag dui
delijk waar het de fotograaf om ging. De rust die het beeld uitstraalt is zo typisch voor de

DE JURY:
• Jonathan Vandevoorde (hoofdredacteur)
• Marcia van Bijnen (eindredacteur)
•T
 amara van Dijk
• Daan Couwenbergh
• Arjen van Wifferen
• Jamie Peek (Content Manager Travelin’)

kraakheldere herfst. Enige minpuntje: de compositie is niet erg spannend. Geen lijnen die je
aandacht ergens naartoe trekken. Maar qua sfeer is dit de herfst in de bergen in optima forma.

NIEUWE WEDSTRIJD

ZUIVER WATER

Geen leven zonder water. Zuiver water. En is er
zuiverder water dan in de bergen te vinden?
Maar ook: geen bergen zonder water. Want
water schuurt, slijt, vormt en boetseert elk
berglandschap. Een levenselixir met scheppende kracht.
Als jij de bijzondere relatie tussen bergen en
water in beeld weet te brengen, stuur ons dan

je foto en maak kans op een van de twee
Lifesaver Liberty waterfilters t.w.v.
€ 149,95 elk. De 400 mm-fles bevat een filter
die, zonder gebruik van chemicaliën of pilletjes,
meer dan 99,9 % van alle parasieten, bacteriën en virussen doodt in water uit de beek of
een plas.

 Stuur ons je foto en het verhaal erachter (maximum 100
woorden) vóór 15 februari 2022
via Bergwijzer.nl/winnen. Het
wedstrijdreglement en de
bestandsspecificaties zijn ook
daar te vinden.
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Dwars door Zwitserland

Het Vierseizoenenpad

DWARS DOOR
Het lijkt te mooi om waar te zijn: een meerdaagse wandelroute over smalle
paden van oost naar west door de bergen van Zwitserland, geschikt voor
elke bergwandelaar met een gemiddelde conditie en ervaring en waarvan
delen elk jaargetijde begaanbaar zijn. Sinds 2018 bestaat het echt: het
Vierseizoenenpad van Vinadi naar Vevey. De 35 prachtige etappes werden
ontworpen én gelopen door onze redacteur Bert Vonk.
TEKST & FOTO’S BERT VONK

“P

ap, kunnen we niet een korte trektocht
door Zwitserland maken?”, vroeg zoon
Marc me in 2004 toen hij na zijn eindexamen zin had om even de benen te
strekken. “En kun je me dan wat beroemde bergen
laten zien?” We bogen ons over staf kaarten en we
waren het er al gauw over eens dat we dan door het
hart van Zwitserland moesten lopen, met als finale de
Eigertrail, waar je de beruchte noordwand bijna kunt
aanraken. Twee dagen lang wandelden we met stralend
weer eerst over de Surenenpas van Altdorf naar Engelberg en vervolgens over de Jochpas naar Meiringen.
Daar liet het weer ons in de steek en dus bleef de Eigertrail op onze bucketlist staan. Maar tegelijk was het
idee geboren om aan de oost- en de westkant onze
tweedaagse uit te breiden tot een meerdaagse trektocht
van oost naar west, dwars door Zwitserland. En nadat
ik twee jaar later op m’n eentje in twee dagen van de
Rotstockhütte boven Mürren naar Adelboden was gelopen, groeide het idee tot een vast voornemen. Ik
besloot mijn eigen route te verzinnen, die begint bij
Vinadi in het oostelijkste puntje van Zwitserland en
eindigt bij Vevey aan het Meer van Genève.
Bij het uitstippelen van zo’n lange route komt heel wat
kijken. Je kunt twee dagen op stap gaan of je kunt er
een hele vakantie aan wijden. Gebruikmaken van
kabelbanen of alle stijgingen op beenkracht? Niet
alleen maar uitgestippelde routes volgen, maar op de
kaart zelf de mooiste paden vinden of zelfs een stuk
ongebaand terrein opzoeken: een uitdaging. Het vinden van een geschikt onderkomen na elke etappe is
een logistieke puzzel.

Spelregels en uitdagingen
De kunst is om geen slaaf te worden van je project,
maar te blijven genieten van de vrijheid en de prachtige natuur. Toch had ik bij het ontwerpen van de Vierseizoenenweg voor mezelf een paar spelregels opgesteld en enkele uitdagingen gekozen om het allemaal
wat spannender te maken. Ik wilde zoveel mogelijk
smalle bergpaden lopen, zo min mogelijk gebruikmaken van kabelbanen en de route moest een alpinistisch
hoogtepunt bevatten. En tenslotte wilde ik Zwitserland
in alle seizoenen beleven, omdat elk jaargetijde zijn
eigen charme heeft. Tegelijk wilde ik onderzoeken of je
het hele jaar door kunt bergwandelen en dus niet
gebonden bent aan die twee drukke zomermaanden
juli en augustus. Het antwoord op de onderzoeksvraag
was volmondig ja en daarom heb ik mijn route Vierseizoenenpad gedoopt.
Een Duitse medewandelaar zei een keer tegen me: “Hoe
jij zo’n route loopt, dat is patchwork. Elke keer een stukje waar je op dat moment zin in hebt.” Inderdaad, en
dat bevalt me best. Omdat het ondoenlijk is om al mijn
ervaringen in de hierna volgende bladzijden te proppen, heb ik vier van die ‘stukjes’ uitgekozen, één per
seizoen. Voor trouwe lezers van dit tijdschrift levert dat
uiteindelijk wel een vrij compleet beeld op, omdat
andere delen van de route al eerder beschreven zijn,
zoals de winterwandelroute over de Via Engiadina
(Bergen Magazine 2018-5), de Prättigauer Höhenweg
(2018-1), de Tektonikarena Sardona (2016-3) en de
Bärentrek van Mürren naar Adelboden (2021-3).
Maar genoeg gepraat. Laten we de bladzij omslaan en
op pad gaan!

 De auteur onderweg in het Rätikonmassief. Meest
spectaculaire deel van dit massief zijn de Drei Türme,
hier gezien vanuit het noorden (etappe 10).
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ZWITSERLAND
in 35 dagen
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Dwars door Zwitserland

TREKTOCHT OP SNEEUWSCHOENEN

Van Adelboden naar Gstaad
3 dagen, h 1200 m,  2350 m

M

ijn partner Marjorie en ik zijn volledig
in de ban van het sneeuwschoenwandelen. We hebben prachtige graatoverschrijdingen gemaakt in de zuidelijke
Jura en in het westelijk deel van de Berner Alpen. Deze
keer willen we onderzoeken of we ook een deel van
het Vierseizoenenpad met sneeuwschoenen kunnen
lopen. Daarvoor hebben we een driedaagse trektocht
door de westelijke Berner Alpen van Adelboden naar
Gstaad gepland. De bergen zijn daar wat glooiender
dan in Centraal- en Oost-Zwitserland en vormen op
veel plaatsen een ideale speeltuin voor sneeuwschoenwandelaars. Een van mijn spelregels – geen kabel

14  BERGEN magazine

banen gebruiken – heb ik voor deze gelegenheid
laten varen. We willen namelijk zoveel mogelijk tijd
doorbrengen op wat grotere hoogte, waar meer zon is
en de sneeuw van betere kwaliteit.
Vanuit Adelboden zweven we met een gondelbaan
naar Sillerebühl en lopen vandaar over een breed pad
naar de Hahnenmoospas, het belangrijkste skipiste
gebied van Adelboden. Het is er een drukte van
belang, dus we beginnen snel aan de afdaling naar
het 900 meter lager gelegen Lenk. In het begin lopen
we langs een batterij sneeuwkanonnen over de rand
van een piste; vanaf 1700 meter gaat het verder over
een mooi pad over de steeds dunner wordende

 Over glooiende hellingen wandelen we
van Berghaus Leiterli naar Trütlisbergpas.
Ideaal sneeuwschoenterrein!

Op de afdaling van de Hahnenmoospas
naar Lenk passeren we een batterij
sneeuwkanonnen.



 Als

we beginnen aan onze tocht over de
Trütlisbergpas wacht het terras van Berghaus
Leiterli nog op de eerste bezoekers.

sneeuwlaag en op het laatst over sneeuwvrije weiden
naar Lenk, waar we overnachten. Het begin viel niet
mee, evalueren we met een pan heerlijk pruttelende
kaasfondue tussen ons in. Prachtig weer, fraaie bergen, maar te veel skipistes en te weinig sneeuw!
Hopelijk wordt het morgen beter.

Gemaakt voor wintertochten
En gelukkig wordt het dat in de volgende dagen. We
pakken de eerste gondel naar de bijna 2000 meter hoge
Betelberg en droppen onze tandenborstels en andere
reisbagage bij het Berghaus Leiterli, waar we een kamer
gereserveerd hebben. Van hieruit maken we een mooie
dagwandeling naar de 2276 meter hoge Rothore. In een
landschap dat wel speciaal gemaakt lijkt te zijn voor
sneeuwschoentochten gaat het op en af, op het einde
wat steiler omhoog naar een pasje op 2000 meter hoogte. Dan volgt er een onverwacht smalle graat en een
laatste, wat ijzige helling en we staan op de top van de
Rothore op een balkon voor de wilde voorbergen van
het Wildhornmassief. Op de afdaling genieten we van
de aanblik van het brede Wildstrubelmassief. Wat een
contrast met gisteren!
Het wordt tijd om onze trektocht weer te vervolgen.
Van de Betelberg dalen we licht af in westelijke richting en stijgen dan geleidelijk naar de ruim 2000 meter
hoge Trütlisbergpas. Een perfecte plek om uitvoerig te
zonnebaden en thee te drinken. In het oosten zien we
de hogere bergen van de Berner Alpen. Recht voor ons
de 3700 meter hoge Balmhorn en links het bekende
profiel van de Eiger-noordwand. We dalen 800 meter af
naar het nog onbedorven dorpje Lauenen. Geen skispoor meer te bekennen!

Veel uitzicht
De volgende dag wacht ons een prachtig panorama
parcours. Deze tocht staat bekend onder de naam
Chrine Trail en wordt vanwege de flinke stijging meestal in omgekeerde richting gedaan. We lopen over een
smal bospad naar de pasovergang Chrine tussen Lauenen en Gsteig, buigen daar scherp rechtsaf en wandelen na het passeren van een steile helling over een
lichtgolvende bergrug met veel uitzicht bijna vier kilometer naar het kabelbaanbergstation Höji Wispili
boven Gstaad. Een unieke ervaring! Noordelijk van
Gstaad zien we de ronde top van de ruim 1800 meter
hoge Rellerligrat, van waaruit we een jaar geleden een
lange, maar schitterende sneeuwschoentocht over de
Hundsrügg naar de Jaunpas maakten. Anno 2021 is de
gondelbaan naar de top gesloten, waardoor het helaas
erg zwaar wordt om deze mooie graatoverschrijding
nog te maken. Door de klimaatverandering kregen de
kabelbaanondernemingen in het relatief laag gelegen
westelijk Berner Oberland het de laatste jaren steeds
moeilijker. In 2015 werden de kabelbanen van Gstaad
door een private investeerder voor een faillissement
behoed op voorwaarde dat de gondelbaan naar de Rellerligrat gesloten zou worden en hij daar een exclusieve
‘mountain lodge’ zou mogen bouwen. Onder plaatselijke
bevolking is er echter veel weerstand tegen dat plan en
er is een burgerinitiatief dat de Rellerlibaan per eind
2023 weer opnieuw in bedrijf wil nemen.
In zalige onwetendheid over de donkere wolken die
zich boven het luxueuze skioord samenpakken, heffen
wij ’s avonds in een betaalbaar restaurant het glas en
proosten op de goede afloop van een mooi sneeuwschoenavontuur.
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EEN ONVERWACHTE
VOORJAARSWANDELING

Van Gstaad naar Vevey
3 dagen, h 2800 m,  3500 m

B

egin april. Gisteren ben ik in Zwitserland
aangekomen om bergtochten op sneeuwschoenen te gaan maken. Op het program
had ik de Steghorn en Wildstrubel, twee
mooie drieduizenders in de westelijke Berner Alpen
staan. Maar het was zomers warm en mijn goesting
om met dit weer de geplande tochten te gaan maken
is gedurende de reis hiernaartoe als sneeuw voor de
zon verdwenen. Heel vroeg opstaan zou het worden
om nog harde sneeuw aan te treffen, voor twaalf uur
terug en de rest van de dag lanterfanten bij de hut. Ik
besloot het roer om te gooien en gewoon lekker te
gaan wandelen. Dus loop ik nu vanuit Gstaad naar de
Egglibahn, die me een eindje op weg moet helpen
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naar de Col de Jable. Tegenslag: het winterseizoen is
voorbij en het zomerseizoen nog niet begonnen, dus
het baantje staat stil en er moeten 500 meters extra
gegestegen worden. Vervelend is dat niet, want er is
veel te zien onderweg. Erg indrukwekkend is de
scherpe rotspiek van de bijna 2500 meter hoge
Gummfluh die recht voor me oprijst. Daarboven is
het nog volop winter; zelfs de steile rotswanden zijn
hier en daar nog met sneeuw bepleisterd. Hier beneden daarentegen lijkt het wel zomer; na een half uurtje stijgen strip ik mezelf van overtollige kleren en
loop verder in korte broek en T-shirt. Hoger op de
berg zie ik achter me de bekende contouren van de
Berner Alpen opdoemen.

Sneeuw en krokussen
Het laatste stuk voor de bijna 1900 meter hoge col is
een gesloten sneeuwdek, maar het sporen valt me niet
zwaar. Aan de westzijde van de pas zijn de weiden
bezaaid met krokussen. Na twee uur stevig doorstappen komt het gehucht L’Etivaz in zicht. Ik overnacht er
in het geheel uit hout opgetrokken familiehotel Du
Chamois, dat al dateert van 1888. Ik geniet tot zeven
uur ’s avonds van de zon op het terras en laat me daarna verwennen met een heerlijke fondue van lokale
AOP-kaas (AOP staat voor Appellation d’Origine Protégée,
een beschermde herkomstnaam). Dit pittige kaasje is
een tot ver over de grenzen bekende specialiteit. Volgens mijn gastheer wordt het op ambachtelijke wijze
bereid in een koperen ketel boven een open vuur op
een van de 125 almboerderijen rondom L’Etivaz. In de
melkwei kun je ook een bain au petit-lait nemen. Een
weldadig bad en goed voor de huid, verzekert de hotelier me, en biedt me gelijk een arrangementje aan. Jammer genoeg roept de wandelplicht.

Nieuwe bergen
De volgende etappe naar Allières is een pittige: 22 kilometer lang en 1000 meter stijgen. Via een weelderig

begroeid beekdal loop ik naar het bescheiden wintersportdorp La Lécherette. Het nu volgende weggetje leidt
me hoog boven het grillig gevormde stuwmeer Lac de
l’Hongrin naar de top van uitzichtsberg Planachaux.
Hier komen nieuwe bergen in beeld. Het Mont Blancmassief etaleert zich in volle glorie. Na een lange afdaling arriveer ik om halfzes in hotel Croix de Fer. Alleen
al de fraaie houten gevel die versierd is met koeienbellen maakt het de moeite waard om hier te overnachten.
Het hotel is in dit jaargetijde alleen in het weekend
open en vandaag is het zaterdag, dus ik heb geluk.
Ik nader het eindpunt, maar nog niet het einde van
mijn Vierseizoenenpad. In Oost-Zwitserland wachten
immers nog de nodige etappes op me. Ook vandaag
moeten er weer ruim twintig kilometer overbrugd worden, dus ik besluit de magnifieke uitzichtsberg Rochers
de Naye links te laten liggen en via de Col de Jaman
over te steken naar het Meer van Genève. Tijdens de
afdaling realiseer ik me steeds meer dat het nu toch
echt voorjaar is. Ik passeer uitbundig bloeiende fruit
bomen en de bloemen langs de rand van het pad presenteren zich in een orgie van felle kleuren. Diep beneden me de glinstering van het Lac Léman, zoals de
plaatselijke bevolking het meer noemt. Het is alsof ik
in een schilderij van Zwitserlands nationale Alpenschilder Ferdinand Hodler terechtkom (zie Bergen Magazine
2018-1). De grote watervlakken van het meer inspireerden Hodler een eeuw geleden tot een aantal van zijn
mooiste werken. Bij het 600 meter boven het meer
gelegen treinstationnetje van Les Avants bereik ik de
bewoonde wereld, strijk neer op een terras en lunch
met een heerlijke vruchtencrêpe. Het parcours blijft tot
het laatste moment interessant: de laatste kilometers
naar Vévey lopen door een met beuken begroeid ravijn.
Natuurlijk loop ik door tot op de wandelpromenade
langs de oever van het meer en kom in de verleiding in
het glinsterende water te springen. De grande finale van
deze mooie dag is de prachtige treinrit over het smalspoortraject van de Montreux Berner Oberland Bahn die
me via Les Avants, Allières, Chateau d’Oex en Saanen
terugbrengt naar mijn uitgangspunt Gstaad.

 Vanaf

het bescheiden wintersportdorp La Lécherette
volg ik een weggetje hoog boven het grillig gevormde
stuwmeer Lac de l’Hongrin (etappe 34).
Lentegevoel. Tijdens de afdaling naar het Meer van
 enève kleuren de weiden steeds groener en passeer ik
G
bloeiende fruitbomen (etappe 35).



 Boven de ingang van Hotel Croix de Fer in Allières
hangt een indrukwekkende rij Zwitserse koebellen.
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MET NATIONALFEIER DOOR HET
HART VAN ZWITSERLAND

Van Meiringen naar Mürren
3 dagen, h 3600 m,  2500 m

W

aarom een traject beschrijven dat
’s zomers erg in trek is, namelijk de
route van Meiringen via de iconische
passen Grosse en Kleine Scheidegg
naar Mürren in het Berner Oberland? Onderweg passeer je bovendien vier van de bekendste toeristenplaatsen van Zwitserland: Grindelwald, Wengen, Lauterbrunnen en Mürren. Daar zijn goede redenen voor. Ten
eerste zijn de bergen er zo verschrikkelijk mooi. Ten
tweede is het gebied zo veelzijdig dat je vanuit elk
onderkomen wel een of meerdere dagwandelingen
kunt maken en zo op een originele manier je hele
zomervakantie kunt vullen. Het aantal kabelbanen en
treintjes is hier welhaast ongelimiteerd. De verleiding
is dus erg groot om delen per smalspoor, gondelbaan of
postbus (Meiringen – Grosse Scheidegg – Grindelwald) af te leggen. Maar ik ben sterk geweest en heb
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het hele traject te voet gedaan. En heb tijdens mijn
wandeling mooie plekken ontdekt die ik nooit gezien,
laat staan gefotografeerd zou hebben als ik erlangs was
gereden of overheen had gezweefd.

Goethe achterna
Al gauw na de start in Meiringen bereik ik een eerste
hoogtepunt: de Reichenbachfälle die bestaan uit een
300 meter hoge cascade van zeven watervallen. Hier
leverde Sherlock Holmes volgens het verhaal van Sir
Arthur Conan Doyle ooit een strijd op leven en dood
met zijn aartsvijand Professor Moriarty. Hogerop wordt
het uitzicht op de grandioze bergen om me heen steeds
indrukwekkender. Het is dan helaas wel bewolkt, maar
nog steeds is het allemaal mooi genoeg; de opmaat
wordt verzorgd door de scherpe kalkpieken van klauterparadijs Engelhörner. Ter hoogte van het beroemde

 De lange afdaling van Kleine Scheidegg naar
Lauterbrunnen. Het uitzicht op de Talschluss van
het Lauterbrunnental en de 400 meter hoge
Staubbachfall is indrukwekkend.

 Vlak

onder de Grosse Scheidegg
(etappe 24) passeer ik een
ouderwetse geitenboerderij.

Hotel Rosenlaui vergaap ik me aan de vormeloze rotsklomp van de Klein Wellhorn. Daarachter duiken de
contouren van de nog duizend meter hogere Wetterhorn op. Dit is een plek om uren door te brengen. In de
herfst om de prachtig verkleurde esdoorns te fotograferen. Een uitstapje te maken naar de beklemmend nauwe Rosenlauikloof. En misschien te overnachten in het
nostalgische Rosenlauihotel, dat in voorbije eeuwen al
bezocht werd door Tolstoi, Nietzsche en de godfather
van de alpenromantiek: Goethe.
Ik loop verder en zie hoe de noordwand van de Eiger
als een monster oprijst uit de omringende wolken.
Even later passeer ik een ouderwetse geitenboerderij en
bereik de pashoogte Grosse Scheidegg. Die ligt aan de
voet van een noordwand die misschien nog wel imposanter en in ieder geval steiler is dan die van de Eiger:
de noorwand van de Scheidegg Wetterhorn. Tijdens de
afdaling naar Grindelwald heb ik alle tijd om het uitzicht op de pronkjuwelen van het Berner Oberland in
me op te nemen. Het brede pad voert me probleemloos
over zacht glooiende weiden naar beneden.

1 augustus
In het wereldberoemde bergdorp vier ik ’s avonds het
nationale 1 augustusfeest samen met Zwitserse vrienden.
Op het dorpsplein worden we getrakteerd op een fraai
staaltje vaandelzwaaien en kijken we naar het afsluitende vuurwerk. “De knallen weerkaatsen hol tegen de
Eiger-noordwand, één keer per jaar ’s werelds grootste
klankkast”, schreef ik ooit (Bergen Magazine 2012-1).
Vanuit Grindelwald volg ik niet de kortste route langs de
Jungfraubahn naar de Kleine Scheidegg, maar kies voor
een avontuurlijke route boven de kloof van de Untere

O, wat smaakt dat Zwitserse bier
goed na een inspannende etappe!



Grindelwaldgletscher en wandel dicht onder de Eigerhörnli tot boven treinstation Älpiglen, waar ik verder
loop over de Eigertrail. Deze kan ik dus eindelijk afstrepen van mijn bucketlist, helaas zonder dat Marc erbij is.
Jammer genoeg laat het weer me dit keer pas echt in de
steek. Dichte wolken ballen zich samen voor de Eigernoordwand en er is binnen de kortste keren weinig meer
te zien van het imposante bolwerk. In de stromende
regen bereik ik Station Eigergletscher, het eindpunt van
de Eigertrail. Een kleine 1400 meter ben ik gestegen. Met
mooi weer moet dit een onvergetelijke tocht zijn. Tijdens de afdaling naar de Kleine Scheidegg zie ik een
klein hutje staan. Vroeger stond dat 1000 meter boven
me op de Mittelegi Grat, maar het is per helikopter naar
beneden gevlogen en nu ingericht als alpien museumpje. Op de graat is ter vervanging een mooie moderne
hut gebouwd. De Jungfraubahn brengt me terug naar
Grindelwald. Het is mooi geweest voor vandaag.
Het weer is inmiddels opgeknapt en de volgende dag pik
ik mijn route weer op van de Kleine Scheidegg richting
Lauterbrunnen. Dit keer kan ik van vlakbij de Jungfraunoordwand bewonderen, die ik ooit beklom via de toen
fameuze Guggiroute. Door de wilde gletsjerbewegingen
is de route al een tijd praktisch onbegaanbaar, maar
voor mij blijft het een mooie herinnering. Ook deze
etappe kent diverse landschappelijke highlights, zoals de
prachtige Talschluss van het Lauterbrunnental en de
imposante Staubbachfall die zich van een 400 meter
hoge, overhangende rotswand stort. Als uitsmijter volgt
nog de 800 meter klim van Lauterbrunnen naar Mürren,
waar ik op een terrasje met zicht op Mönch en Jungfrau
neerzijg. Ik wis het zweet van mijn voorhoofd en heb
het gevoel dat het tijd is voor een rustdag.
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DOOR DE GOUDEN LARIKSBOSSEN

van Klosters naar Linthal
6 dagen, h 4900 m,  5400 m(*)

H
De afdaling van de
Rätschenhorn
(rechtsboven) loopt door
het schilderachtige
Gafiertal (etappe 8).
Onderweg passeer ik de
loodrechte wand van de
Plattenflue en de
Schlangenstein.
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erfst. Het zit er bijna op. Nog zes etappes
te gaan. Ik heb inmiddels 24.000 meter
gestegen en 27.000 meter gedaald. Maar de
laatste loodjes zijn niet mis: zes dagen lang
gemiddeld 800 meter stijgen en 900 meter dalen per
dag. Negen jaar geleden arriveerde ik na de overschrijding van de 2500 meter hoge Vereinapas bij het stationnetje van Klosters, de bekende wintersportplaats niet ver
van Davos. Nu pak ik de draad weer op met de eerste
twee etappes van de Prättigauer Höhenweg, een schitterende zesdaagse langs de indrukwekkende kalkbergen
van het Rätikon. Een smal, nog beschaduwd weggetje
voert me binnen het uur naar het gehuchtje Schlappin,
waar de Walser al in de veertiende eeuw hun boeren
hoeven stichtten. Tijd voor een vroeg zonnebad-met-
cappuccino. Dan gaat het steil omhoog tot 200 meter
onder het Schlappiner Joch, de grensovergang met Oos-

tenrijk. Ik kijk uit over de rauwe gneissbergen van het Silvrettamassief en loop vervolgens ontspannen langs donkerrood verkleurde bosbessenvelden naar de Saaser Alp
vanwaar de kabelbaaan me terugbrengt naar Klosters.
De volgende morgen loop ik vanaf de Saaser Alp over
een smal pad dat zich langs de rand van een loodrechte
kalkwand slingert naar de top van de Rätschenhorn. In
de peilloze diepte koesteren de dorpjes van het Prättigau zich in de nog warme herfstzon. De Rätschenhorn
is een enorme kalkplaat die naar het oosten toe geleidelijk afloopt. De grillige, bijna witte kalk vertoont grote
gelijkenis met een gletsjer. Tijdens de afdaling in het
Gafiertal passeer ik via een bres de loodrechte wand
van de Plattenflue. Wat lager stuit ik op verdwaalde,
felgekleurde lariksen en wandel langs de befaamde
Schlangenstein, een enorm rotsblok waar volgens de
legende de Heilige Antonius de slangen van het dal

bezwoer. Vermoeid maar voldaan kom ik aan in Sankt
Antönien, een van de laatste onbedorven dorpen in
Zwitserland, dat eerder dit jaar verdiend het predikaat
Bergsteigerdorf heeft verworven.

Vlammende lariksen
Over de volgende vier etappes van de Prättigauer Höhenweg ben ik samen met mijn partner Marjorie in 2009
naar Malans in het Rijndal gewandeld. Vandaag steek ik
vanuit Malans de Rijn over; de rivier is hier al indrukwekkend breed en heeft een prachtige azuurblauwe
kleur. Aan de overzijde wacht een steile boshelling die
na een paar uur stevig doorstappen uitmondt in een pasje voor de hoogvlakte van St. Margretenberg. Even kijk
ik terug op de inmiddels vertrouwde kalkbergen van het
Rätikon en daal dan via de spectaculaire Taminakloof af
naar het kuuroord Bad Ragaz, waar ik overnacht.
De volgende morgen brengt de postbus me weer naar
St. Margretenberg. Hier begint een etappe waar ik een
beetje tegenop heb gezien. Eerste horde is de 1800 meter
hoge Chimmispitz waar ik eindeloos ver naar de wolkenzee boven het Bodenmeer kan kijken. Nu volgt een op-enaf-traject door een eenzaam bosgebied totdat ik moet
gaan afdalen over een één voet breed paadje. De omgeving is grandioos. Ik word omringd door vlammend oranje lariksen. De rotswanden van de Haldensteiner Calanda
torenen hoog boven me uit en onder mijn voeten gaapt
de afgrond van het diep ingesneden Taminatal. In de
blauwachtige verte zie ik de bergen van het Sardona
massief. Hoewel de afdaling nergens moeilijker wordt
dan T3 vergt hij het uiterste van mijn knieën. Halverwege
wijzen de markeringen opeens een andere kant uit dan
op de kaart wordt aangegeven. Omdat het oude pad door
een steenlawine is vernield? Niemand om het aan te vragen. Eenmaal aangekomen in het bergdorpje Vättis haal
ik opgelucht adem. Nog twee etappes tot de finish!

men het alpinistisch hoogtepunt van mijn Vierseizoenenpad. “Met een paar stappen overbrug ik een tijdspanne van 200 miljoen jaar”, schreef ik destijds over
mijn excursie in het geologisch wonderland van de
Tektonikarena Sardona (zie Bergen Magazine 2016-3).
Vandaag kijk ik tijdens de klim naar de Leglerhütte
in het Chärpfmassief terug op de Piz Sardona. Mijn
routekeuze is niet erg gelukkig. Het pad leidt langs
een troosteloze skihelling, waar hard gewerkt wordt
aan de voorbereidingen voor het komende winterseizoen, over een pasje naar de moderne en comfortabele Leglerhütte. Tijdens het avondeten is het gesprek
met twee Zwitserse moeders zo geanimeerd, dat ik
vergeet de fraaie zonsondergang te fotograferen.
Maar het feit dat de dames en bijbehorende zonen
mij na het eten leren jassen (Zwitsers kaartspel) vergoedt veel.
De volgende morgen geniet ik bij het huttenmeertje
van de reflectie van de Tödi in het spiegelgladde water.
Een fraaie hoogtewandeling over het 2500 meter hoge
Chalchstöckli leidt me naar de Richetlipas waar het pad
rechtsaf buigt richting Linthal. Ook tegen deze 1800
meter lange afdaling heb ik opgezien, maar het pad
volgt de nationale Fernwanderweg 1 Via Alpina en de
bouwers ervan hebben door middel van talloze niet al
te steile haarspelden de knieën van de wandelaars op
voorbeeldige wijze ontzien.
Het venijn van deze etappe zit echter in de staart. De
directe afdaling naar Linthal is wegens bosbouwwerkzaamheden afgesloten. De alternatieve route loopt over
een eindeloos voortslingerend bosweggetje wat me een
uur vertraging tot het bier oplevert, maar de vreugde
als ik eindelijk in Linthal arriveer is er niet minder om.
Mission accomplished. Dank je wel Zwitserse bergen; jullie
waren fantastisch!

Skihelling
De drie etappes van Vättis naar Elm over de Piz Sardona en Piz Segnas, die ik drie jaar geleden liep, vor-

Aantallen hebben betrekking op de zes hier beschreven etappes. Het totale traject Klosters – Linthal is 12 etappes lang.

(*)

Een mooie dalwandeling
leidt van Sankt Antönien
naar Partnunstafel en
verder naar de
Carschinahütte (etappe 9).
Op de achtergrond de
prachtige klauterwanden
van de Schijenflue.



 Vanuit

Malans steek ik
de Rijn over; de rivier is
hier al breed.
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BERGWIJZER
35 etappes, ruim 500 kilometer lopen, circa 30.000 meter stijgen en 30.000
meter dalen: dat zijn de voornaamste kengetallen van deze prachtige berg
wandelroute van Vinadi aan de oostgrens van Zwitserland naar Vevey aan het
Meer van Genève.
DE ROUTE

wandelen, maar houd rekening met de mogelijkheid van vroegtijdige sneeuwval.
Let ook op de openingstijden van hutten. Bijzonder mooie herfstkleuren vind je op
de Via Engiadina (etappes 1 t/m 4). Het voorjaar is het meest problematisch. In het
late voorjaar (juni) is er al veel mogelijk, in april ligt er op de hogere delen vaak
nog veel (pap)sneeuw. Zorgvuldig plannen en informeren naar de condities dus.

De etappe-indeling (zie Bergwijzer.nl/magazine/2021-5) is een vrij willekeurige. Je
kunt de route ook in 30 of 40 dagen lopen als je hier en daar een kabelbaan pakt.
Voor wie geen zin heeft om zijn eigen route uit te stippelen: je start in Vinadi met 4
tot 6 etappes op de Via Engiadina (Regionaler Wanderweg 87) naar Lavin, steekt
in 2 dagetappes de Vereinapas over naar Klosters, volgt dan 4 tot 6 etappes de
Prättigauer Höhenweg (Regionaler Wanderweg 72) naar Malans/Landquart, maakt
een wandeling van 3 uur door het Rijndal naar Sargans, dat het startpunt is van de
Via Alpina nr. 1 en volgt die 18 etappes lang naar Montreux.

VIERSEIZOENENPAD VS. VIA ALPINA NR. 1.

MOEILIJKHEID/ZWAARTE

SLAPEN

De hier voorgestelde route is nergens moeilijker dan T3. Hij bevat een aantal lange
etappes (tot 8 uur), met soms lange stijgingen en dalingen (tot max. 2000 meter).
Vaak kun je die etappes inkorten door halverwege een onderkomen te zoeken of
een stukje per kabelbaan te overbruggen. Voor sommige dagtochten is het mogelijk om een korter alternatief te kiezen. Ook de etappes van de Via Alpina en op de
website van Schweizmobil zijn soms erg lang, vaak 8 tot 11½ uur, dus de doorsneewandelaar zal ook over de Via Alpina keuzes moeten maken om een lange
etappe waar mogelijk te splitsen of een kabelbaan te pakken.

Veel accommodaties bevinden zich in bergdorpen. Soms slaap je in berghotels
(Vereina Berghaus, Urnerboden, Brusti, Engstlenalp, Leiterli boven Lenk, Hotel Croix
de Fer in Allières) en aantal keren overnacht je in berghutten: Carschinahütte,
Schesaplana Hütte, Sardona Hütte, Leglerhütte, Rotstockhütte en Blümlisalphütte.
Soms is het handig om naar een kabelbaanbergstation te wandelen en te overnachten in het dal (onder andere Ftan, Klosters).

DE VIER SEIZOENEN

Delen van de route zijn inderdaad in alle seizoenen te lopen, dus ook ’s winters.
Mooie wintertrektochten zijn de Via Engiadina (etappes 2 t/m 4) en het traject
Adelboden – Gstaad (30 t/m 32). Verder kom je onderweg een aantal prachtige
sneeuwschoengebieden tegen, waar je dagtochten of tweedaagse tochten kunt
maken, zoals rond St. Antönien (etappe 9), in het gebied tussen Klausenpas en
Altdorf (etappe 20) en boven de Schwarzwald Alp bij Meiringen (etappe 24). In
zomer en herfst (tot eind oktober) kun je meestal het volledige traject sneeuwloos
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Het Vierseizoenenpad is op een aantal etappes (maar niet al te vaak) identiek aan de
Via Alpina Nr. 1 van Vaduz naar Montreux. Het Vierseizoenenpad is langer (527 vs.
370 km) en volgt pas vanaf etappe 18 min of meer het traject van de Via Alpina. Een
aantal etappes (zoals 25 Grindelwald – Kleine Scheidegg) is landschappelijk interessanter dan het tracé van de Via Alpina. Niettemin is het aan te raden om het gidsje
van de Via Alpina aan te schaffen, omdat het interessante informatie over de diverse
gebieden en een lijst van overnachtingsmogelijkheden bevat.

KAARTEN

Landeskarte der Schweiz, 1:50.000, liefst de T-bladen, waarop de nationale en
r egionale Wanderwege zijn ingetekend: nrs 249bis, 249, 248, 247, 246, 245,
255, 254, 264, 263, 262.
GIDSJE

Führer Wanderland Schweiz Via Alpina nr. 1, ISBN 9783038003687
MEER WETEN?

www.Schweizmobil.ch – kies Wanderland > regionale Routen > 72 (Prättigauer
Höhenweg) en 87 (Via Engiadina).
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E-Grand Tour of Switzerland

Geruisloos over de
mooiste Alpenpassen

Boven op de Julierpas.
Goede wegen en weidse
uitzichten kenmerken de
Grand Tour of Switzerland.
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Dat je met een elektrische auto stressvrij naar de Alpen kunt
reizen, daar berichtten we al over in het afgelopen
juninummer. Maar kun je er ook klimaatneutraal een weekje
over Zwitserlands beroemdste bergpassen mee toeren,
vroegen we ons af. De vraag alleen was genoeg om redacteur
Sean Vos dit najaar weer in zijn stille Tesla te krijgen om het ter
plekke te gaan proberen. Iemand moest het doen…
TEKST & FOTO’S SEAN VOS
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M

et nog voor 92 kilometer prik in onze accu
slaan we in Davos linksaf richting de
Fluëlapas. Hiermee is onze Grand Tour of
Switzerland écht begonnen. In sierlijke
bochten rijden we in het laatste licht van de dag
omhoog. We hebben de weg bijna voor onszelf en
genieten van de asfaltkronkels en de uitzichten. Na een
lange rit door Duitsland kijken we uit naar ons eerste
hotelverblijf in Zernez, aan de andere kant van de pas.
Waar Bart en ik ons vooral graag wandelend, kletter
steigend en met licht alpien werk in de Alpen begeven,
kunnen we beiden ook erg genieten van het toeren
over een mooie bergpas met de auto. Tegelijkertijd
waren de Zwitserse regio’s Graubünden en Ticino nog
een blinde vlek op onze Alpenkaart. Toen we hoorden
van het bestaan van de E-Grand Tour of Switzerland,
speciaal dus uitgestippeld voor elektrische auto’s, ontstonden er in een mum van tijd plannen voor een
mooie autoronde door Zwitserland. We kwamen uit op
een herfstvakantie waarin we niet alleen over de mooiste passen zouden rijden, maar ook de tijd konden
nemen om met de klassieke benenwagen hier en daar
de omgeving te verkennen.

 Avondstemming

van Bellinzona.

Gregor en Bart op weg naar de
wildspotplek in het Val Trupchun.



Wildspotten
Onze eerste stop ligt in Zernez in het Unterengadin. Na
een goede nacht in Hotel a la Staziun wandelen we
vandaag in het Parc Naziunal Svizzer, het best
beschermde natuurreservaat van het land. Gewapend
met een telelens en een flinke verrekijker neemt gids
Gregor Schäppi ons mee het Val Trupchun in. “We
gaan zeker wild zien, want Val Trupchun staat erom
bekend”, zegt hij vol zelfvertrouwen. Kort daarna al
klinkt geburl vanaf de overzijde van het dal. Met onze
eigen verrekijker zoeken we ons suf, maar we kunnen
geen dier vinden. Pas wanneer Gregor zijn verrekijker
met vijftig maal vergroting op een statief monteert en
instelt, verschijnen er drie edelherten kraakhelder in
beeld. Onze eerste ‘spot’ is gelukt!
Na een halfuurtje doorstappen komen we op een open
grashelling uit. Waar we op de heenweg nog niemand
tegenkwamen, is het hier een drukte van jewelste. Het
wemelt van de wildspotters met imposante verrekijkers
op statief. Na wat zoekwerk met de verrekijker snappen
we waarom. Op de hellingen spotten we wederom edelherten, een stukje verderop staan gemzen en op de helling daar tegenover worden vier steenbokken gesignaleerd. Gregor had gelijk.

Julier en San Bernardino
De volgende dag suizen we al vroeg weer over het
asfalt. De ochtendzon vergezelt ons op de klim naar
de markante rode toren die de Julierpas domineert.
Daarna gaat het in scherpe haarspelden weer bergaf
naar de volgende pas: de San Bernardino die ons naar
Ticino brengt. Met een snelle blik op de kaart waren
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in het centrum

 In vele haarspelden kronkelt de
San Bernardino-pasweg door het
bos omhoog.

Bart en ik het er snel over eens dat onze route niet
door de tunnel, maar bovenlangs moet gaan. Vrijwel
naast de ingang van de tunnel kiezen we een smalle
zijweg en kronkelen we in 26 scherpe haarspeldbochten omhoog. Eerst door een steile beboste helling,
daarna boven de boomgrens met uitzicht op de bergkammen rondom. Het is wederom bijzonder rustig op
de weg, waardoor we genieten van iedere bocht. Dit
is nog eens fijn sturen! De afdaling aan de zuidkant is
wat minder steil maar zeker niet minder bochtig en
kronkelt tussen de pijlers en viaducten van de snelweg A13 door richting het historische Bellinzona, de
hoofdstad van Ticino.

Bellinzona
In hotel Internazionale worden we opgehaald door
Anna Bezzola, onze gids voor een rondtour door het
oude centrum en in de omgeving. We nemen de antieke Funivia Mornera omhoog naar het gehucht Curzútt
op de zonnige zuidhellingen boven de stad. We stappen uit in een groene oase van kastanjebomen met
daartussen enkele kleine stenen gebouwen. “Tot in de
zeventiende eeuw waren de nederzettingen op deze
Monte Carasso permanent bewoond. Het dal rond
Bellinzona was drassig en niet erg geschikt voor landbouw, dus zochten de boeren het hogerop.” Anna ver-
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De Tibetaanse hangbrug tussen Curzútt en
Sementina bij Bellinzona.
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telt dat pas vanaf rond 1700 men zich weer in het dal
ging vestigen omdat de dalbodem droger werd. In
recente jaren zijn de oude pandjes grondig gerenoveerd, kregen een nieuwe bestemming en is Curzútt
weer tot leven gekomen.
Over eeuwenoude maar zorgvuldig aangelegde stenen
paadjes lopen we door naar een volgend hoogtepunt:
een ‘Tibetaanse’ hangbrug van bijna driehonderd
meter lang. Wiebelend boven de 130 meter diepe vallei
lopen we voorzichtig naar de overkant.
Bellinzona staat bekend om zijn drie burchten die
samen met de oude vestingmuren een imposant verdedigingswerk vormen die op de UNESCO Werelderfgoedlijst staan. “Bellinzona vormt vanuit het zuiden
een belangrijke toegang tot de drie Alpenpassen Gott
hard, San Bernadino en Lucomagno en was daarom

van groot strategisch belang”, licht Anna toe. “Bij
Bellinzona werd daarom de gehele vallei afgesloten
met een vestingsmuur en werden drie burchten
gebouwd om de stad te verdedigen en controle te
houden over de handel.” Nabij het centrum lopen we
over een deel van de muur dat nog bewaard is gebleven. In één rechte lijn bereiken we zo de oudste
burcht, het Castelgrande uit de tiende eeuw. Van achter de kasteelmuur zien we aan de overkant het dertiende-eeuwse kasteel Montebello liggen. Daar tussenin ligt het compacte stadscentrum, met krappe
straatjes en twee markante pleintjes. Het derde kasteel, Sassobaro genaamd, ligt hoger op een rots en
dateert uit de vijftiende eeuw. Dwars door het historische centrum lopen we van Castelgrande naar Montebello. Terwijl de steegjes in het centrum de sfeer uit-

Uitzicht op de
Furkapas (voorgrond) en Grimselpas (achtergrond) in
het Obergoms.



 Het oude centrum
van Blatten met
typische Walliser
huizen. Op de
achtergrond het
Mischabelmassief.

stralen van een Italiaans stadje, doen beide kastelen
ons eerder denken aan taferelen vol ridders en jonkvrouwen.

Gotthardpas
Na Bellinzona stuurt de Grand Tour ons in noordelijke
richting. We zetten koers naar de Gotthardpas. Het
weer is ondertussen omgeslagen. De wolken hangen
laag en het regent zachtjes. Via een kronkelende B-weg
winnen we langzaam hoogte door een breed dal. Het
snelverkeer kiest hier de snelweg A2 om even verderop

door de Gotthardtunnel opgeslokt te worden. Wij blijven onze route trouw en na een halfuurtje kijken we
neer op een grote file voor de tunnel, terwijl wij het
asfaltrijk voor onszelf hebben.
Net voorbij Airolo wijst een wegwijzer met “Grand
Tour” ons naar de oudste weg naar het hoogste punt
van de Gotthardpas. Over kasseien slingeren we ons in
scherpe haarspelden omhoog. De ruitenwissers zwiepen nerveus heen en weer terwijl we snel hoogte winnen. Het uitzicht is nul maar de gladde kinderkopjes
eisen toch al mijn concentratie.
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 De markante rode
houten toren boven op de
Julierpas is gebouwd in
2017 en wordt gebruikt
als theater.

De Massaweg begint in
het centrum van Blatten
en volgt de kloof onder
het Gibidum-stuwmeer.



 Het eerste zonlicht op
de Mischabelgruppe
(rechts) en Fletschhorn
(links), gezien vanaf
Belalp.

Boven op de pashoogte wordt het zicht gelukkig beter
en naarmate we dieper afdalen wordt het droger. In
Hospental slaan we linksaf naar de volgende pas die
ons naar Wallis zal brengen.

Furkapas
De Furkapas werd vooral bekend door de James Bondfilm
Goldfinger, waarin de Britse spion in zijn klassieke Aston
Martin door een slechterik wordt achtervolgd. Hoewel
wij de pas in de omgekeerde richting rijden en geen
Aston Martin besturen, kunnen we het niet laten om de
soundtrack van de film aan te zetten terwijl we omhoog
slingeren. In de juiste stemming komen we boven op de
pashoogte aan en kijken we het Obergoms in. We zien
hoe verderop de Grimselpas tegen de helling omhoog zigzagt, maar wij dalen af in het Obergoms en zetten koers
naar Blatten voor onze volgende overnachting.
Onze kamer in hotel Blattnerhof heeft een mooi uitzicht
op het oude centrum met klassieke Walliser huizen. Het
Mischabelmassief met zijn imposante vierduizenders
glinstert achter een bergkam. We lopen het centrum uit
voor een wandeling naar Ried-Mörel aan de overkant
van de Massakloof. Daarna volgen we een irrigatiekanaal
door de helling en komen tegen de middag aan bij de
kabelbaan die ons verder naar beneden brengt.
Voordat we met de bus weer richting Blatten stijgen,
brengen we in Naters een bezoek aan het World Nature
Forum. In dit bezoekerscentrum van het UNESCO
Werelderfgoed Jungfrau-Aletsch maken we kennis met
het gebied rond de grote Aletschgletsjer, haar geschiedenis en de toekomst in tijden van klimaatverandering.
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Vroeg op
Vol verwachting staan we de volgende ochtend in het
pikkedonker al buiten voor een georganiseerde wandeling bij zonsopgang, zodat we zelf minstens één blik kunnen werpen op de grootste gletsjer van de Alpen voordat
we de terugreis aanvatten. We zweven met de kabelbaan
naar Belalp en lopen net voor acht uur al richting het
beroemde Hotel Belalp op de hellingen boven de Aletsch
gletsjer. Terwijl in het dal dunne wolkenslierten hangen,
begint de heldere hemel in het oosten langzaam roze te
kleuren. Als eerste ontvangen de vierduizenders van het
Mischabelmassief aan de verre horizon het zonlicht van
een nieuwe dag. Daarna kleuren de toppen om ons heen
langzaam fel oranje. De schaduwlijn schuift over de hellingen naar beneden, totdat we de eerste zonnestralen
boven de horizon uit zien komen. Na het lichtspel lopen
we door naar Hotel Belalp waar ons een lekker ontbijt
met uitzicht over de Aletschgletsjer, Eggishorn en de
scherpe puntjes van de Fusshörner wacht. Met dit schitterende panorama sluiten we onze Grand Tour op
stroom door het oostelijk deel van de Zwitserse Alpen af.
We moeten nog terug naar huis.
Bij de afdaling naar de kabelbaan spreken Bart en ik
iets af: ooit gaan we de E-Grand Tour vervolgen tot we
hem helemaal rond hebben gereden. n

De Grand Tour of Switzerland is een autoroute van 1643 km
langs de mooiste passen en toeristische hoogtepunten van
Zwitserland. De hoofdroute is op de belangrijkste afslagen
bewegwijzerd en kan in vijf tot zeven dagen in zijn geheel
worden gereden. Voor de reportage reed de auteur het deel
van de Grand Tour van Davos tot in het Rhônedal. Op de kaart
op blz. 22 vind je de bergpassen op zijn route terug.
ROUTEVERLOOP

Op https://grandtour.myswitzerland.com/nl/ staat alle informatie
over de route, bezienswaardigheden en arrangementen. Er is
zelfs een Spotify-playlist met muziek voor onderweg!
Wie de Grand Tour elektrisch wil rijden kijkt op
www.myswitzerland.com/nl-nl/interesses/thematische-reizen/
road-trip/e-grand-tour/, ook voor arrangementen met een
elektrische huurauto.
SLAPEN

Wij sliepen in Hotel a la Staziun in Zernez (www.hotelstaziun.ch),
Hotel Internazionale in Bellizona (www.hotel-internazionale.ch)
en Hotel Blattnerhof in Blatten/Belalp (www.blattnerhof.com).
MEER WETEN?

Over de bezochte locaties op onze route vind je online veel
informatie:
• www.myswitzerland.com – Zwitserland Toerisme,
00800 100 200 30 (ook voor boekingen).
• www.engadin.com – Engadin, Zernez, Scuol.
• www.nationalpark.ch – Zwitsers Nationaal Park.
• www.ticino.ch – Ticino/Tessin.
• www.wallis.ch – Wallis.
• www.belalp.ch – Blatten/Belalp.
• www.wnf.ch – World Nature Forum.
 In Bergen Magazine 2021-1 (maart) vind je een overzicht

van de 11 mooiste autopassen in de Alpen. In nummer
2021-3 (juni) schreven we over duurzaam reizen naar de
Alpen met de elektrische auto, bus of trein. Nabestellen kan
makkelijk op Bergwijzer.nl.
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Berggidsen

De klimaatverandering beïnvloedt nu al
het dagelijks werk van een berggids.

in een veranderend klimaat

Overal is de impact van klimaatverandering in de Alpen tastbaar én zichtbaar:
gletsjers die razendsnel krimpen, steenlawines die rotswanden transformeren
en langere periodes zonder sneeuw. Het veranderende berglandschap dwingt
nu al bergsportprofessionals om zich aan te passen. Hoe precies? Brad Carlson
legt het uit: hij is ecoloog en berggids in Chamonix-Mont-Blanc.
TEKST SIMONE VAN VELZEN
FOTO’S ADAPT MONT-BLANC & SIMONE VAN VELZEN

O

m te zien hoe klimaatverandering de dagelijkse praktijk van berggidsen en de bergsport in het algemeen beïnvloedt, heb ik
afgesproken met klimaatwetenschapper
Brad Carlson om de Mer de Glace-gletsjer te bezoeken.
Brad heeft deze plek uitgekozen omdat de zichtbare
effecten van klimaatverandering er overdonderend
zijn. In het bergtreintje ernaartoe vertelt Brad over de
bijzondere combinatie van zijn werk als ecoloog en
berggids: “Ik wil de natuur in de bergen niet alleen

ervaren, maar ook begrijpen.” Als onderzoeker bij
CREA Mont Blanc bestudeert hij de effecten van klimaatverandering op alpiene ecosystemen. Daarnaast
werkt hij als berggids bij de Compagnie des Guides de
Chamonix. Deze organisatie verenigt meer dan tweehonderd bergprofessionals (berggidsen zowel als wandelgidsen) in het Mont Blancmassief. Het is oudste en
grootste gidsbedrijf ter wereld en heeft een flinke stempel gedrukt op de ontwikkeling van het alpinisme en
het gidsenberoep zelf. Ook nu is de Compagnie een
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voorloper: voor het tweehonderdjarig jubileum bracht
de organisatie dit jaar een visionair boekje uit: Berggidsen en klimaatverandering: een verhaal van aanpassing. Brad
is een van de drie co-auteurs en zijn beide expertises
vallen er prachtig in samen.

Andere verwachtingen



Brad Carlson: ecoloog en berggids. Foto: SvV

 Verlies

van dikte van de Mer de Glace. Bovenaan
geel: uitzicht stroomopwaarts. Onderaan rood: weergaven stroomafwaarts. Het oppervlak van de gletsjer
ligt nu 140 meter lager. Foto: AdaPT Mont-Blanc

De puinhoop op het oppervlak van de Mer de
Glace doet haast buitenaard aan. Foto: SvV
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Wat vind jij het opvallendst in het boekje dat jullie
over het effect van klimaatverandering op het beroep
van berggids hebben geschreven, wil ik meteen weten.
Brads antwoord is verrassend: “We moeten onze verwachtingen van hoe het hooggebergte eruitziet aanpassen. In de afgelopen tweehonderd jaar hebben we een
specifiek beeld verkocht van alpinisme en daarmee van
ons beroep als berggids. Het is er een van perfecte,
smetteloze, witte sneeuw. Tweehonderd jaar lang hebben alle boeken, alle advertenties, alle plaatjes dit
beeld van de Alpen bedekt met eeuwige sneeuw opgebouwd. Dat landschap is zich nu aan het terugtrekken.
Onze bergen worden steeds groener en rotsachtiger. In
plaats van steeds opnieuw hetzelfde beeld van wit
besneeuwde pieken te laten zien, moeten we de vele
gezichten van de Alpen tonen. Ook het groen en de
rotswanden in verschillende klimaatzones, zodat we de
schoonheid van de gehele berg gaan waarderen. Kortom, minder sneeuw en ijs, want ten slotte heb je dat
niet nodig om aan alpinisme te doen. Steil terrein, dat
is wel essentieel en is er gelukkig volop.”
“Maar wat is het moeilijkste voor jou, nu, in de dage-

OPWARMING IN DE ALPEN

Sinds het jaar 1980 wordt in de Alpen een temperatuurstijging van 0,2°C tot 0,5°C per decennium gemeten. Sinds 1864 is de gemiddelde temperatuur er rond de 2°C gestegen, wat
meer dan twee keer zo veel is als de opwarming op wereldschaal (+0,9°C). In de Franse Alpen bedraagt de gemiddelde stijging +1,4°C. Concreet en zichtbaar wordt het vooral buiten
de zomer: sinds de jaren zeventig is in de noordelijke Alpen de duur van de aanwezigheid
van een sneeuwdek tussen 1100 meter en 2500 meter hoogte met vijf weken verkort.
Dat het klimaat sneller in de bergen verandert heeft hoogstwaarschijnlijk te maken met de
hoeveelheid zonnestraling die wordt gereflecteerd of geabsorbeerd door een landoppervlak. Door de opwarming krimpen de met ijs of sneeuw bedekte gebieden – witte oppervlakken die zonnestralen weerkaatsen en warmte dus afhouden – waardoor donkere, rotsachtige gebieden, die warmte opslaan groeien. Gecombineerd met de hoge concentratie
waterdamp in de atmosfeer rond bergketens veroorzaakt dit een plaatselijk broeikaseffect.
Toch verklaart dat de situatie niet helemaal. Wetenschappers onderzoeken nog steeds
welke factoren precies een rol spelen.

lijkse praktijk?”, stamel ik een beetje onhandig, omdat
ik me realiseer hoe ver Brad al op de zaken vooruitloopt, terwijl ik nog grip probeer te krijgen op de huidige gevolgen van klimaatverandering. Hij zet moeiteloos een stapje terug. “Wat ik van dag tot dag het meest
uitdagend vind in mijn werk als berggids is de timing.
Vroeger waren de omstandigheden op de gletsjers bijvoorbeeld in de zomermaanden het beste, maar in de
afgelopen vijf jaar waren de gletsjers vanaf halverwege
juli al niet meer in conditie. Door alle hittegolven –
lees: smeltende permafrost en dus kans op onvoorspelbare catastrofale steenslag – werd het simpelweg te
gevaarlijk. Afgelopen zomer hadden we slechts twee
korte hittegolven waardoor de situatie dit jaar wel oké
was, maar de vijf jaar daarvoor hadden we de ene hittegolf na de andere. Het problematische daaraan is, is
dat het terrein precies het gevaarlijkst is geworden in
de zomervakantie, de periode dat klanten komen. Dat
verander je niet zomaar, want onze hele samenleving is
ingesteld op de zomervakantie.”

Noodgedwongen aanpassen
Ik had inderdaad al gelezen dat sommige berggidsen
in augustus vakantie nemen, wat enkele jaren terug
nog ondenkbaar zou geweest zijn. En ook het winterseizoen voor ijsklimmen en toerskiën verandert: de
periode zonder sneeuw wordt steeds langer. Naast
deze verschuiving van seizoenen doen er zich nog
twee andere veranderingen in het werk van berggid-

sen voor als gevolg van de opwarming, namelijk in de
soort activiteiten – zoals meer rots- en minder ijsklimmen – en in locatie. “Denk bij die laatste bijvoorbeeld aan berggidsen die vanwege steenslaggevaar andere alpiene routes met hun klanten kiezen.
Of zelfs aan gidsen die naar Scandinavië vliegen om
betere condities te vinden. Ironisch genoeg draagt dat
natuurlijk niet bij aan de CO2-reductie.” Al met al
verandert het wanneer, waar en wat in het werk van
berggidsen noodgedwongen.
“We reageren op de veranderingen in het berglandschap
omdat we omwille van veiligheid en toegankelijkheid
simpelweg geen keuze hebben”, legt Brad uit zodra het
rode bergtreintje tot stilstand komt en we op het bergstationnetje uitstappen. Van hieruit hebben we een wijds
uitzicht over de Mer de Glace. Alhoewel de gletsjer op
menig ansichtkaarten nog staat afgebeeld als een witte
zee van ijs, zien wij vooral een grijze puinhoop van rotsblokken. Het ijs is sinds de bouw van het bergstationnetje dusdanig gezakt dat we meer dan vijfhonderd traptreden moeten afdalen om de gletsjer te bereiken.
Onderweg geven bordjes met jaartallen aan tot waar het
gletsjerijs ooit reikte. Het volume ijs dat ieder jaar smelt
is onvoorstelbaar, maar de terugtrekkende gletsjer is niet
de enige getuigenis van het veranderende klimaat. Brad
wijst het ene na het andere voorbeeld in het landschap
om ons heen aan. “Kijk: de noordwand van de Aiguille
des Grands Charmoz (2445 m) had gedurende het hele
jaar een klimbare ijs/sneeuwlaag, maar sinds de zoveelste hittegolf van 2017 is die nu alleen nog een rotswand.
’s Winters zijn er nog drie ijsroutes, maar de rest van het
jaar is hij ontoegankelijk.” Ook kijken we tegen de westkant van de Drus (3754 m) aan. “Door smeltende permafrost is die rotswand in 2005 ingestort waardoor een
tiental mythische klimroutes werden weggevaagd.” Dan
wijst Brad naar een imposante morene: “Die wordt
steeds onstabieler, maar is in de winter onderdeel van
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belangrijke toerskiroutes. Je ziet nu skiërs het laatste
stuk parapenten om het gevaarlijkste deel te vermijden.”
De snelheid en omvang waarin dit alles gebeurt is bijna
onvoorstelbaar.

De toekomst
Toch is Brad ervan overtuigd dat het gidsenberoep voldoende flexibel is om op al die veranderingen in te spelen. Terwijl we onder een strakblauwe hemel over het
puin van de gletsjer struinen, komt hij weer terug op de
langetermijnstrategieën en somt er een paar voor mij op:
I. Ons beeld van het gebergte aanpassen
“Dat onze voorstelling van het hooggebergte uit ijs en
sneeuw bestaat is niet verwonderlijk als je weet dat het
alpinisme begon tijdens de kleine ijstijd. Toen waren gletsjers vijftig procent groter dan nu. Maar zoals ik al zei:
het is echt tijd om in te zetten op nieuw imago”, vindt
Brad. “Kijk eens om je heen. Het ijs trekt zich terug, maar
hoe fantastisch is dit landschap?” Ik knik. Het is inderdaad een prachtige puinhoop, een haast buitenaards
landschap van een bizarre, chaotische schoonheid.
II. Van doel naar beleving
“Als een berggids vroeger een project plande met een
klant, zeg een specifieke top of een vooraf bepaalde
route, dan waren ze op het moment van de uitvoering
af hankelijk van het weer. Op een slechtweerdag kon je
het doel niet bereiken. Zo simpel is het nu niet meer.

Klimaatgerelateerde factoren, zoals steenslaggevaar en
de conditie van de gletsjer, maken het plannen van topbeklimmingen vele malen moeilijker. Daarom moeten
bergprojecten flexibeler worden, met een pragmatischer einddoel dat aanpasbaar is aan de omstandigheden in het veld, de motivaties, de capaciteiten van het
team, enzovoort. Het doel van een project hoeft niet
altijd een specifieke top te zijn, maar een rijke ervaring
in de bergen, want dat kan altijd!”
III. Bewustzijn en kennis opbouwen
“Met name door toekomstige gidsen bekend te maken
met de uitdagingen van klimaatverandering kunnen we
er bewuster op inspelen.” En volgens Brad wordt daar al
hard aan gewerkt. “De E.N.S.A (École Nationale de Ski et
d›Alpinisme waar hij zelf zijn opleiding heeft gevolgd,
red.) bouwt het onderwerp al in hun opleiding in.”
Nadat we de honderden traptreden vanaf de gletsjer
naar het stationnetje weer opgeklauterd zijn en
wachten op het rode bergtreintje dat ons terug naar
Chamonix zal brengen, overpeinst Brad dat dit
slechts enkele voorbeelden zijn, “want hoe we vanaf
nu reageren op het veranderende berglandschap is
een open vraagstuk met vele mogelijkheden.” Even
valt het stil en dan concludeert Brad: “Het aller, allerbelangrijkste is dat onze visie flexibel genoeg blijft,
zodat ons beroep niet net zo snel achteruitgaat als de
gletsjers die zich terugtrekken.” n
(*) Les guides de montagne et le changement climatique – une histoire
d’adaptation, B. Carlsen et al, 2021, Compagnie des guides de
Chamonix. Gratis te downloaden op: www.chamonix-guides.com/fr/
page-de-contenu/livret-environnement

 Ladders vanaf de gletsjer houden het hooggebergte en de omliggende berghutten toegankelijk
ondanks dat het ijs steeds verder wegzakt. Foto: SvV

De Mer de Glace in 2030, 2050 en 2099 volgens
een gemiddeld BKG-emissiescenario. Bron: IGE/
CREA Mont-Blanc, project AdaPT Mont-Blanc
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Bedankt dat je de afgelopen 40 jaar deel uitmaakte van onze reis, wij zijn er trots op deel
uit te maken van de jouwe. Onze pioniersgeest bracht ons tot gewaagde beklimmingen,
expedities naar afgelegen oorden en nieuwe horizonten over de hele wereld.
Reis met ons mee terwijl we de beperkingen van outdoorkleding en -uitrusting verder
blijven opschuiven en je inspiren tot grensverleggende avonturen; het verbinden van meer
mensen met het buitenleven, bescherming van de laatste wildernissen en daarbij proberen
een steeds lichtere voetafdruk achter te laten.
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gen, de Ortler, maar ik zie ze niet door het zweet
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Die ontspannen toestand duurt slechts een kilo

Vriendlief ziet dat zijn droompas mijn hellegang

mijn wielrenner die nog zwoegt in de diepte.

meter of zes. Ik krijg het moeilijker, hijg, voel
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Hell yeah! n
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Lochmatter achterna. Line van den
Berg dit jaar (2021) in de traverse door
het eerste rotsbastion. Foto: Jorian Bakker
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CRESTA DI SANTA CATERINA, MONTE ROSA

Franz Lochmatter,

de grootste berggids van zijn tijd
In 1906 voerde de Walliser berggids Frans Lochmatter met zijn broer Josef
en de roemruchte Ierse captain Valentine John Eustace Ryan de eerste
beklimming uit van de Cresta di Santa Caterina op Nordend (4608 m), de
noordelijkste top in het Monte Rosamassief. Nog altijd is deze graat
gehuld in een waas van geheimzinnigheid. De weinige gelukkigen die de
route klommen, zullen beamen dat Lochmatter zijn tijd ver vooruit was.
TEKST ROBERT ECKHARDT
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De top van Nordend (4608 m). Foto: Robert Eckhardt

Drie pagina’s uit het gidsenboekje van Franz Lochmatter.
Op de linker twee bladzijden het handschrift van V.J.E. Ryan,
met op pagina 55 een aantekening over de Cresta di
Caterina (onderstreepte regels 5 en 6 van onderen). Op
pag. 56 G.W. Youngs aantekening over de Täschhorn. Uit
de nalatenschap van Phillips Christiaan Visser




Franz Lochmatter (1878-1933). Foto: Emile Gos, Lausanne
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“H

et loopt al tegen de avond als we de laatste
sneeuwhellingen naar het Jägerjoch beklimmen. De noordelijke flank van het Monte
Rosa-massief ligt in de schaduw en een ijzige wind steekt op. Zo snel als we nog kunnen, gaan we vanaf de
pas de rotsen van de Jägerhorn in. Dan is het nog enkele tientallen meters tot aan het Bivacco Gallarate (3960 m), een van de
hoogst gelegen Italiaanse bivakhutjes. Zoals altijd zijn we dankbaar voor het bescheiden maar allesbeslissende comfort van de
‘hut’ ter grootte van een treincoupé.” Zo begint Siep Stuurman in het boek Bergland (1) zijn spannende relaas over
een van de mooiste tochten die we samen maakten: de
Cresta di Santa Caterina op Nordend, in 1995.
Na al die jaren vind ik het nog steeds een mirakel dat we
die route geklommen hebben. Enkele dagen daarvóór
beleefden we op de Dent Blanche een ijzig avontuur dat
nipt goed afliep: een heftige, niet-aangekondigde weersomslag overviel ons. Na twee penibele bivaknachten
konden Siep en ik door verijzing van de rots en het lawinegevaar geen kant meer op. Er volgde een spectaculaire
helikopterredding, waarna we gedropt werden bij Ferpècle. De kou bleef nog lang in onze botten en eensgezind
bezwoeren we: “Naar Zuid-Frankrijk. Nu alleen nog warme, zonovergoten rotsroutes.” Desondanks had een
haast mythische kracht Siep en mij naar het Bivacco
Gallarate getrokken. Was het de mysterieuze Cresta di
Caterina? Of waarde de geest van de legendarische Franz
Lochmatter al door onze hoofden?

Franz Lochmatter
Ik zie wel eens lijstjes van de ‘beste klimmers aller tijden’ met vaak namen als Riccardo Cassin, Catherine
Destivelle, Walter Bonatti en Reinhold Messner. Nooit
die van Franz Lochmatter (1878-1933), maar wat mij
betreft hoort hij er wel degelijk bij. Lochmatter klom in
het hele Alpengebied – van de Dolomieten tot de
Écrins – de moeilijkste routes. Er waren maar twee
tijdgenoten die dat niveau benaderden: Angelo Dibona
en Josef Knubel. In 1906, zijn eerste jaar als gepatenteerd berggids, was Lochmatter in de vorm van zijn
leven. In zijn ‘huisgebied’ de Walliser Alpen – Lochmatter kwam uit Sankt Niklaus – opende hij twee routes die tientallen jaren lang hun weerga niet kenden:
de Cresta di Caterina op Nordend (4608 m) en de zuidwand van de Täschhorn (4491 m). Die laatste wand was
zijn moeilijkste tocht. Pas drie decennia later waren
anderen in staat tot de tweede beklimming ervan. In
vergelijking met de beroemde Matterhorn-noordwand
– de eerstbeklimmers ontvingen daarvoor zelfs een
olympische medaille – is de Täschhorn-zuidwand van
veel groter gehalte.
In het gezelschap was onder meer de Brit Geoffrey Winthrop Young. Het verhaal dat Young schreef over de
barre omstandigheden in die wand, doet je de haren
ten berge rijzen. Het staat in zijn boek On High Hills dat
in 1927 verscheen – rijkelijk laat als je bedenkt dat er
voordien niets over de Täschhorn was gepubliceerd.

Zou er eerder gewag van zijn gedaan, dan waren de discussies over de grenzen tussen moed en onverantwoordelijke waaghalzerij wellicht toen al losgebarsten en
niet pas in de jaren dertig rond de Eiger-noordwand.
Over de Cresta di Caterina werd al helemaal niet
geschreven. Ook niets over de eerste herhaling van de
route in 1923, die eveneens op het conto van Lochmatter kwam (via een gevaarlijke variant door de noordwand). In de touwgroep zat Louise Kuhn – opmerkelijk dat zij evenmin een geschreven bericht naliet. Pas
31 jaar na de eerste beklimming kwamen er anderen
dan Lochmatter die de route konden klimmen(2). Twee
Italianen voerden in 1937 de derde beklimming uit.

Gentleman-klimmer
Lochmatter rekende af met het imago dat gidsen boeren of gewone dorpelingen waren. Hij stamde uit een
befaamde familie, de gidsenaristocratie van Sankt
Niklaus. Volgens Young was hij “een lange, slanke man
met elegantie en fijne manieren, die niets gemeen
heeft met het stereotype van een gedrongen, sterke en
wat onbehouwen berggids, maar die daarentegen
beschikt over een fabuleuze klimtechniek, souplesse en
snelheid.”
Mijn superlatieven raken langzaam op. Maar wat Lochmatter nog bijzonderder maakt is dat hij tussen 1912
en 1930 vier keer naar de Centraal-Aziatische berg
ketens reisde. Bij zijn eerste expeditie in 1912 bereikte
hij op de Kamet (7755 m) in de Indiase Himalaya de
indrukwekkende hoogte van ongeveer 7400 meter.
Expeditieleider Charles F. Meade schreef: “Ik kan me
geen man voorstellen die beter geschikt is om leiding te
geven aan de verovering van maagdelijke Himalaya
toppen. Hij heeft nooit te lijden onder de effecten van
grote hoogte.” In 1919 begon Lochmatter te klimmen
met de grote Nederlandse ontdekkingsreiziger Phillips
Christiaan Visser en diens vrouw Jenny Visser-Hooft.
Het resulteerde tussen 1922 en 1930 in drie expedities
naar de Karakoram, Hindu Kush, Himalaya, Kuen Luen
en Chinees Turkestan. Die expedities waren meer dan
alleen tochten die meerdere eerstbeklimmingen opleverden. Het waren epische ontdekkingsreizen die soms
bijna een jaar duurden.

Augustus 1995
Siep vervolgt: “Recht tegenover ons steekt de Santa di Caterina-graat af tegen de donkere hemel. Het is nauwelijks een echte
graat, eigenlijk meer een soort pijler die rechts begrensd wordt
door de noordwand waar de route grotendeels verloopt. Zwijgend kijken we omhoog: we zijn allebei onder de indruk. Voor
de zoveelste keer lezen we de beschrijving en proberen te ontdekken waar de route precies loopt. Het blijft onduidelijk. Ondertussen wordt het steeds kouder. De wand lijkt de kilte haast voelbaar uit te stralen. Robert vraagt zich vertwijfeld af in wat voor
temperaturen we ons de volgende morgen door vijfdegraadspassages heen zullen moeten werken.”
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 De Cresta di Santa
 aterina steekt af tegen
C
de donkere wanden links
daarachter. De graat (cresta) is de linker begrenzing
van de noordwand van
Nordend (4608 m). Foto:
Robert Eckhardt

We zullen morgen wel zien. De nacht is er een die iedere
alpinist wel kent voorafgaand aan een grote tocht: wegdoezelen, afwachten en dan eindelijk in een diepe slaap,
die terstond ruw verstoord wordt door het hardvochtige
geluid van het wekkerhorloge. Terwijl buiten de dagenraad begint, gaan touw en uitrusting al om in het bivacco. Even later staan we op het Jägerjoch en dan gebeurt
het ongelofelijke: het licht van de opkomende zon zit al
bovenin de graat en begint gestaag naar beneden te kruipen. De duistere, afwijzende muur verandert langzaam
maar zeker in uitnodigende geelrode gneis-structuren.
Na enkele touwlengtes komen we onder de grote overhangen die een verdere beklimming van de graat onmogelijk
maken. Om die te omgaan had Lochmatter hier een
gewaagde traverse in de noordwand uitgevoerd. Het begint
met een rotsband; er zit zowaar een haak. De entourage is
overweldigend, we zitten al boven de 4000 meter. Schuin
boven ons de enorme, soms overhangende ijsmassa’s van
het ijspantser van Nordend. Het vervolg van de traverse is
een verticale spleet met afgeronde grepen en minuscule
treedjes. Nergens zit meer een haak. Wat zijn we blij met
ons moderne zekeringsmateriaal: friends en nutjes laten
zich hier makkelijk plaatsen. Ons ontzag voor Lochmatter
neemt met elke meter die we vorderen toe – hij klom die
lange vijfdegraadspassage op spijkerschoenen, zonder ook
maar één enkele rotshaak te gebruiken, slechts aangebonden met een henneptouw om zijn middel.

Onmetelijk uitzicht
Als ik terugdenk aan het voorrecht om daar het mirakel van Lochmatter te mogen aanschouwen, ben ik
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zelfs zo vermetel om hem helemaal bovenaan het lijstje ‘beste klimmers’ te zetten. Hij klom voor die tijd in
de West-Alpen onwaarschijnlijk hoge moeilijkheidsgraden (V+). Daarmee was hij generaties voor op de rest
van de wereld. Ook Siep wordt lyrisch: “Deze traverse te
vinden, zonder aarzelen het steilste gedeelte van de wand in te
koersen, dat moet iets geweldigs zijn geweest. Wij voelen ons
bijna letterlijk dwergen die op de schouders van reuzen staan.
Lochmatter was een genie van de grote pijlers en wanden.”
Zal ik nog schrijven over het verdere verloop van onze
beklimming? Nee, want onlosmakelijk verbonden met
dit alpinisme in grote stijl zijn er andere, betekenisvollere herinneringen. Siep en ik waren helemaal alleen
in een grandioze wildernis van steile wanden en hangende gletsjers waartussen duizelingwekkende ijscouloirs twee kilometer de afgrond in schoten. De woeste
ambiance werd enigszins verzacht door de schoonheid
van het uitzicht. In een verre diepte onder ons strekte
het land zich oneindig uit onder een lichte waas, waarin de contouren van talloze heuvels en bergen zichtbaar waren. Dichterbij lagen besneeuwde toppen, maar
we waren al zo hoog dat het leek alsof we erboven
zweefden. Daar overheen spande zich de diepblauwe
hemel, waarin de eerste wolkjes tot ontwikkeling kwamen. Geen geluid uit de vallei kwam naar ons toe.
Alleen het gerommel van vallende stenen onderbrak de
diepe stilte van de middag. Zulke emoties voelde Siep
kennelijk ook: “Vóór ons strekt zich de grote ijskap van het
Nordend uit, een langzaam oplopende sneeuwflank die hogerop
overgaat in de ranke topgraat. Alle belangrijke moeilijkheden
liggen achter ons. De spanning valt weg en een gevoel van totale

euforie maakt zich van ons meester. ‘I giorni grandi’ – de grote
dagen – de titel van een boek van Walter Bonatti, zo voelt het.
Tegenover ons staat de Dufourspitze, de hoogste top van het
Monte Rosa-massief. Robert wil daar ook nog even op, maar ik
vind dat de wereld nu al volmaakt is.”

De Weisshorn
Plotseling, als donder bij heldere hemel, sloeg het noodlot toe. Lochmatter keerde altijd terug naar de berg die
hij het meest liefhad, de Weisshorn (4505 m) boven zijn
geboortedorp Sankt Niklaus. Op 17 augustus 1933, bij de
afdaling over de oostgraat, verloor hij bij de onderste
rotstoren zijn houvast en maakte met zijn cliënt Hermann Hotz een dodelijke val van vierhonderd meter tot
op de Bisgletsjer. Sedert die droevige gebeurtenis draagt
deze toren de naam Lochmatterturm.
Het nieuws verspreidde zich als een lopend vuurtje door
de bergsportwereld. Young telegrafeerde naar Zwitserland: “…de grootste bergbeklimmer en de edelste der
vrienden.” En Alpinisme, het tijdschrift van de chauvinistische Franse bergsportelite, gaf ruiterlijk toe: “Op tragische wijze verloren we een van de grootste gidsen die we
ooit hebben gekend, hij verdient het om een unieke
plaats in de geschiedenis van de Alpen in te nemen.”

26 jaar later
Ondanks twee bijdragen van Siep in de Berggids en in
Bergland en de superlatieven waarmee ik sinds 1995 de
route aanprijs, vonden Nederlandse herhalingen van de
Cresta di Caterina pas in 2021 plaats. Eerst door Niek
de Jonge met Boris Textor – “What a beautiful place!”,



schreven ze in het huttenboek. Vlak daarna volgden
Line van den Berg, Mats Wentholt en Jorian Bakker.
Line mailde me: “Het mysterieuze van de Cresta Caterina
interesseerde me meteen: klimmen in de verre uithoeken van
Zermatt vanaf een hutje op 4000 meter, dat ik vooral kende
van horen zeggen, beloofde avontuur. En terecht, de route is echt
prachtig. Met in het huttenboek slechts 45 vermeldingen in de
afgelopen 11 jaar, krijg je meteen een expeditie-gevoel. De traverse (zie foto blz. 40) was één van de moeilijkere passages van
de route, vooral door de minuscule randjes waar je met Dschoenen een voetwissel op moest maken. De condities waren
lastig, omdat de sneeuw in de mixed stukken nog niet goed
gezet was. Fantastisch om dit met Jorian en Mats te hebben
gedaan. We klimmen nu al vijf jaar samen, en dat schept een
enorme band. We weten precies wat we aan elkaar hebben.”
Toen ik die foto (blz. 40-41) met Line in de traverse zag,
viel me meteen de grijze kleur van de rots linksonder
op. Die was er bij ons niet. Na vergelijking met mijn foto
van destijds (hieronder), kan de conclusie alleen maar zijn
dat na onze beklimming het hele wandgedeelte links
van Siep naar beneden gedenderd moet zijn! n
(1) Bergland. Een eeuw Nederlands Alpinisme (2002). Jubileumboek van
de NKBV bij het 100-jarig bestaan van de voormalige Koninklijke
Nederlandse Alpen-Vereniging (met de NBV, een van de voorlopers van de NKBV).
(2) In 1925 daalde de beroemde Willo Welzenbach met abseilmanoeuvres de graat af. Daarbij werden alle afgedaalde rotspassages
weer geklommen. Zo’n verkenning telde natuurlijk niet als derde
beklimming. Die was pas geslaagd wanneer je onderaan de route
begon en eindigde op de top.

Siep in de traverse door het eerste rotsbastion. Foto: Robert Eckhardt

BERGWIJZER
ROUTE

• Cresta di Santa Caterina: TD/TD-sup, IV, V en V+, 7 à
9 uur. Vanaf Jägerjoch (3912 m) 700 hoogtemeters naar
top Nordend (4608 m). De moeilijkheden eindigen bij
pt. 4353, waar de route overgaat in de ijskap die naar
Nordend leidt.
• Afdaling naar Monte Rosa-hut (2882 m): PD.
• Eerste beklimming: juli 1906, Valentine John Eustace
Ryan met Franz en Josef Lochmatter.
HUTTEN & BIVAK

Bivacco Cittá di Gallarate (ca. 3960 m), net onder de top
van de Jägerhorn (3969 m).
GIDS & KAART

• Alpenglow, The Finest Climbs on the 4000m Peaks of
the Alps. Uitg./auteur Ben Tibbetts, ISBN:
9781916123106
• Landeskarte der Schweiz 1348 Zermatt, 1:25.000.
BLOG

Blog van Line van den Berg over haar beklimming:
https://lainfromthemountain.wordpress.com/2021/10/17/
cresta-di-santa-catarina/
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VAUDE gaat klimaatneutraal
Vanaf januari 2022 gaat outdoorbedrijf VAUDE volledig klimaatneutraal.
De uitstoot in onze wereld is op dit moment ernstig en daar moet acuut
wat aan gedaan worden. Daarom wil VAUDE ook haar steentje bijdragen.

V

AUDE is al lange tijd bezig met de klimaatbescherming. Sinds 2009 moeten de producten
aan heel strenge eisen voldoen (Green Shape).
In datzelfde jaar is het hoofdkantoor in de
Duitse plaats Tettnang al voorzien van 100 procent groene stroom en sinds 2012 zijn ook alle producten die op
die locatie worden gemaakt, volledig klimaatneutraal.
Nu wil VAUDE dit voor alle producten doen. En daar
zijn drie manieren voor.

geen grote reclamecampagnes te houden, omdat het
bedrijf dat geld wilde besteden aan het klimaat. “We
willen laten zien dat klimaatbescherming kan worden
gefinancierd als budgetten anders worden toegewezen”, laat het bedrijf weten. “Als alle bedrijven bijvoorbeeld een deel van hun marketingbudget voor klimaatbescherming zouden inzetten, kunnen we enorm
veel bereiken. Dat zou onze toekomst op deze planeet
ons waard moeten zijn.”

Minder geld voor reclame, meer voor natuur

Maak de onvermijdelijke emissies zo klein
mogelijk

Om klimaatneutraal te worden, verlaagt het bedrijf
zijn marketingbudget met ongeveer een half miljoen
euro. Voorheen heeft VAUDE er al voor gekozen om
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Er blijven natuurlijk onderdelen in de keten die onvermijdelijk schadelijk zijn voor onze wereld. Zo zijn bij VAUDE

GEPLANDE KLIMAATDOELEN

Tot 2024: Klimaatvriendelijke materialen

In 2024 moet 90 procent van alle VAUDE-producten een organisch of
gerecycled materiaalaandeel van meer dan 50 procent hebben.
Tot 2024: Emissiearme mobiliteit
Vaude wil de emissies van het wagenpark op het hoofdkantoor met
40 procent verminderen ten opzichte van 2019.
Tot 2030: Hernieuwbare energie
We willen 100 procent groene stroom op ons Duitse hoofdkantoor blijven
gebruiken.
Tot 2030: CO2-besparing in de supply chain
We willen 50 procent van onze uitstoot reduceren ten opzichte van 2019,
met name door materiaalverbruik en energieverbruik bij materiaalproductie.

de leveranciers nog een ding. VAUDE werkt aan een klimaatbeschermingsproject in Vietnam waarmee de uitstoot door leveranciers in dat land gecompenseerd wordt.
Maar het bedrijf laat weten geen genoegen te nemen met
alleen maar compensatie. Het daadwerkelijk verminderen
van de uitstoot is belangrijker en zinvoller. “Er liggen nog
enkele grote uitdagingen voor ons”, laten ze weten. “We
weten dat het grootste deel van onze broeikasgasuitstoot
ontstaat bij onze leveranciers tijdens de vervaardiging van
de materialen voor onze producten. Om die uitstoot op
grote schaal te kunnen verminderen, is dus dringend een
energieomslag nodig in de productielanden.”

ondersteunt hierbij de leveranciers en andere partners
zo veel mogelijk bij het maken van de omschakeling. Zo
gaf VAUDE in samenwerking met het Duitse ministerie
voor Economische Ontwikkeling (BMZ) al in 2015 trainingen over energiebeheer aan leveranciers van textiel.
Door betere kennis over omgaan met energie kan namelijk heel wat bespaard worden bij de productie: jaarlijks
méér dan 18 miljoen kilowattuur!
VAUDE heeft een duidelijk doel voor ogen. Als veel
bedrijven zo hun steentje bijdragen, kunnen we ervoor
zorgen dat onze wereld schoon en mooi blijft.

Recycling!

Lees meer over de klimaatdoelstellingen en duurzaamheidsbe-

Om de uitstoot nog verder omlaag te brengen is VAUDE
ook actief bezig met recycling. Door hernieuwbare
grondstoffen te gebruiken en materialen zoveel mogelijk
te recyclen, wordt veel CO2-uitstoot voorkomen. VAUDE

Meer weten?
leid van Vaude: www.vaude.com/nl-NL/Bedrijf/

“De tijd dringt.
Klimaatbescherming
moet de hoogste
prioriteit hebben en
we moeten nu met
alle macht handelen,
zoals de feiten uit de
klimaatwetenschap ons
heel duidelijk vertellen.”
Antje von Dewitz, CEO VAUDE

BERGEN magazine  47

WANDELEN

Ortlermassief

OOG IN OOG MET DE

koning van de
Oost-Alpen
Sneeuwschoentochten met zicht op de Ortler

Verlaten vallei.
Vanaf de Serraglio hebben we
een fantastisch uitzicht op
koning Ortler. Aan onze voeten
het ’s winters verlaten Val Mora.
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Hoewel de Ortler nét niet de felbegeerde status van
vierduizender heeft, is het een van de grote bergen
van de Alpen en de hoogste Alpentop ten oosten van
Zwitserland. Tijdens mijn sneeuwschoentochten in
de omgeving kon ik zijn ongenaakbare schoonheid
op gepaste afstand bewonderen.
TEKST & FOTO’S BERT VONK
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igenlijk had ik vandaag een korte inlooptocht
gepland, want we zijn gisteren na een lange rit
uit Nederland laat gearriveerd in het sneeuwschoenparadijs rond de Ofenpas, in de meest
zuidoostelijke uithoek van Zwitserland. Maar wat moet
je, als je op een hoogvlakte boven de pas een klein rondje aan het lopen bent en je kruist een spoor dat naar een
prachtige sneeuwpiramide aan de horizon leidt? Nieuwsgierig als we zijn stappen we over in dat nieuwe, verleidelijke spoor en laten ons erdoor leiden naar onbekende
verten. De steilte neemt geleidelijk toe en vlak onder de
top heeft de wind de meeste sneeuw weggeblazen; de
metalen punten van onze sneeuwschoenen maken een
krassend geluid op de ijzige helling maar vinden gelukkig goede grip. Voor we het weten staan we op de naamloze top, die volgens mijn kaart een uitloper is van de
kilometerslange Serragliokam en ongeveer 2650 meter
hoog is. Geen topkruis of Gipfelbuch, maar wel totale eenzaamheid en een fantastisch panorama.
Driehonderd meter onder ons ligt de golvende hoogvlakte van Jufplaun ingebed in een eindeloze zee van
besneeuwde toppen. In het zuidoosten ligt het S-vormige
Val Mora: ’s winters verlaten, ’s zomers een geliefde
mountainbikebestemming. Het dal wordt afgesloten
door de massieve vorm van de Ortler met zijn stralend
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witte sneeuwkap. Aan de linkerkant daarvan het karakteristieke sneeuwhoedje, dat de top van de ruim 3900
meter hoge berg markeert. Geweldig om op de eerste dag
van je vakantie al oog in oog te staan met de koning van
de Oost-Alpen, zoals de Ortler ook wel genoemd wordt.

Hoogste berg
Weinig mensen weten dat dit de hoogste berg van ZuidTirol is. Hoewel hij van alle kanten moeilijk benaderbaar is, werd hij al in 1804 voor het eerst beklommen
via een route die erg ijs- en steenslaggevaarlijk is en die
tegenwoordig niet meer gebruikt wordt. De huidige
twee standaardroutes werden pas in 1965 geopend en
vormen ’s zomers nog steeds felbegeerde doelen voor
ervaren alpinisten. ’s Winters is er op zijn steile en
lawinegevaarlijke flanken weinig te beleven, maar des
te mooier zijn de ski- en sneeuwschoentochten die je in
en op de omringende dalen en toppen kunt maken.
Uiterst tevreden met onze mooie ‘binnenkomer’ dalen
we af. Laat opgestaan, dus ook nog laat op de berg.
Onze schaduwen worden steeds langer en de bergen
kleuren langzaam roze. Gelukkig zijn we ruim voor
donker weer bij onze auto.
Na een paar dagen met wat minder weer, die plezierig
gevuld worden met een bezoek aan het schitterende

klooster San Jon in het Zwitserse Val Müstair en een
uitstapje naar Merano voelen we ons weer helemaal
opgeladen om een volgende tocht mit Ortlerblick te
maken. Dit keer staan we vroeg op, want er wacht ons
een lange stijging naar de Piz Terza. Deze ruim 2900
meter hoge berg ten noorden van Val Müstair is zelfs
voor Zwitsers een Geheimtipp, want hij wordt noch in de
sneeuwschoengids, noch in het toerenportal van de
Zwitserse alpenclub genoemd. Toch is het een landschappelijk erg interessante en bij goede omstandigheden niet al te moeilijke beklimming.

Piz Terza
We starten bij het autovrije dorpje Lü, dat op ruim 1900
meter boven het Val Müstair ligt. De eerste kilometers
gaat het gemoedelijk omhoog door een mooi larikswoud,
dan passeren we de boomgrens en wordt het terrein steiler. Op de 2250 meter hoge Costainaspas komen de bergen rond het S-charldal in beeld. Hier ergens moet de Piz
Amalia liggen, de onbenoemde bergtop die in 2004 op
initiatief van alpinist Ronald Naar werd vernoemd naar
onze pas geboren kroonprinses (zie Bergen Magazine 20191, red). Ongelofelijk maar waar: deze naam is nooit in het
officiële register van Zwitserse bergtoppen opgenomen.
Nog een interessant weetje: in dit gebied ligt nog steeds

een andere onbenoemde top te wachten op een naam.
Zou dat ooit Piz Maxima kunnen worden? Lobbywerk
aan de winkel voor onze ambassade!
Voor mij is dit bekend terrein: jaren geleden ben ik met
Marjorie en zoon Marc op langlaufski’s het S-charldal
afgedaald naar het gelijknamige dorpje, dat ’s winters
vanuit het Unterengadin alleen per arreslee bereikt kan
worden. Een wonderschone tocht. Dit keer slaan we vanaf de pas scherp rechtsaf naar de 400 meter hoger gelegen Fuorcla Sassalba, waar een guur windje waait. We
trekken onze donsjacks aan en nemen onze boterham
met een slok thee in de luwte van een grote steen. Een
uitgelaten groep sneeuwschoenlopers onder leiding van
een gids rent over de steile helling boven de pas naar
beneden. Jammer genoeg woelen zij de sneeuw dusdanig om, dat we de eerste tientallen meters door knie
diepe brei omhoog moeten ploegen. Daarna wordt de
helling wat minder steil en leidt een goed spoor over harde sneeuw ons zonder problemen naar de top. Het uitzicht op koning Ortler is niet meer zo verrassend als op
de eerste dag, maar zeker niet minder mooi. Voor de
afdaling van de Costainaspas kiezen we een uitzichtrijke
route naar het zuiden, die ons via een mooie bergboerderij op Alp Tabladatsch terugvoert naar ons uitgangspunt.

Watles
Een volgende winter wil ik de Ortler graag eens van een
andere kant bekijken. Ook deze keer kost mijn inlooptocht me onverwacht veel zweetdruppels. Doel is de

 Van

de Ofenpas naar de hoogvlakte van
Jufplaun. Een ideale inlooptocht!

 Magisch winterlandschap op de hoogvlakte van
Jufplaun. Door de afgelegenheid nooit erg druk.
 Tijdens

de afdaling van de Pederköpfl trekt de
bewolking op en ontdoet de ruim Zufallspitze
(3700 m) zich van haar sluier.
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 Op weg naar de Piz
Terza passeren we al snel
de boomgrens.
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Het autovrije dorpje Lü (1900 m)
boven het Val Müstair. Mit
Ortlerblick natuurlijk.



 Vanaf

de top van de Watles heb je mooi
zicht op de Ötztaler Alpen. Ik herken de
karakteristieke top van de Glockturm (3350 m).

2555 meter hoge uitzichtberg Watles in het Zuid-Tiroolse Obervinschgau. Vanaf een hooggelegen parkeerplaats
gaat het met een stoeltjeslift naar de start van een geprepareerde sneeuwschoentrail naar de top. Het blijkt een
kuitenbijter: 400 meter steil omhoog naar het grote topkruis, waar ik ook ‘gewone’ wandelaars aantref. Er loopt
namelijk een stoeltjeslift tot vlak onder de top. Het uitzicht op de Ortler is mooi, maar ook het panorama aan
de noordzijde is niet te versmaden. Het drielandenpunt
is hier vlakbij. Naast de Italiaanse Ortler herken ik de
Zwitserse Piz Sesvenna en de Oostenrijkse Glockturm.
Na deze excursie kies ik het Martelltal aan de Italiaanse
oostzijde van het Ortlermassief als uitgangspunt. Dit 23
kilometer lange, prachtige zijdal van het Vinschgau is
uniek: er is niet één skilift! Wel kun je er met winterbanden en een beetje geluk tot aan het op ruim 2000
meter gelegen Gasthof Enzian rijden. De hut is het uitgangspunt voor prachtige skitoeren en een paar mooie
sneeuwschoentochten. Het daleinde wordt er niet
gevormd door de Ortler zelf, maar door een van zijn
vazallen, de 3750 meter hoge Zufallspitze, in het Italiaans Cima Cevedale.

Martelltal
Ik start in matig weer met een beklimming van het
2550 meter hoge Pederköpfl. Het zicht is uitermate
belabberd en ik moet alles zelf sporen. Het terrein is
bovendien onoverzichtelijk, dus de oriëntatie is lastig.
Ik klim hoger en hoger; de sneeuw wordt steeds harder

en ik begin er zowaar plezier in te krijgen! Mijn
humeur wordt nog beter als op een vlak graatje voor
me een roedel gemzen opdoemt. Maar het Pederköpfl
kan ik niet vinden. Tot de bewolking begint op te trekken en de contouren van de bergen achter me zichtbaar worden. Tot mijn verbazing zie ik een rond topje
onder me liggen, dat ik bij gebrek aan verdere herkenningspunten maar tot Pederköpfl bombardeer. Tijdens
de afdaling wordt het weer opeens echt mooi en ontdoet zelfs de Zufallspitze zich van haar sluier. Dus
maak ik nog een extra lus over een geprepareerd
sneeuwschoenpad naar de Lyfialm waar de grote beker
warme chocolademelk wel een godendrank lijkt. Alles
bij elkaar toch een geslaagde dag!
Een tocht die ik niet wil missen is die naar de Zufallhütte van waaruit je maar liefst drie verschillende gletsjers
kunt bereiken. Welke van de drie het wordt ga ik boven
wel beslissen. Het pad naar de 200 meter boven de parkeerplaats gelegen Zufallhütte is gewalst en ik ben in
drie kwartier bij de hut, die pas geopend is en waar de
koffiemachine het helaas nog niet doet. De hemel is
staalblauw, maar er waait een ijzige wind. Normaal voor
deze tijd van het jaar, zegt de waardin. De meeste
Tourengänger komen hier pas vanaf begin maart.
Het verdere verloop van de route ziet er afschrikwekkend uit. Boven de hut lijkt een rotsbarrière de route
naar de gletsjers te versperren. Maar als ik een groepje
voor me in de wand zie verdwijnen wordt me opeens
duidelijk hoe het verder gaat. Het spoor loopt via een
verborgen couloir heel gemakkelijk door de rotsen en
komt uit op een weids plateau met schitterend uitzicht op de Zufallspitze. Hier moet ik kiezen: rechtdoor naar de Marteller Hütte of rechtsaf buigen naar
de Langerferner. Omdat de helling onder de Marteller
Hütte er erg steil uitziet, kies ik voor het veel glooiender terrein richting Langerferner. Je kunt hier nog bijna duizend meter stijgen naar de Rifugio Casati, maar
die ambitie heb ik niet. Gewoon genieten van de grandioze omgeving is vandaag het devies. We zien wel
hoe ver mijn raquettes me willen dragen. Na een paar
kilometer beklim ik een morenenkam vanwaar het
verdere verloop van de route over de gletsjer goed
zichtbaar is en besluit dat het genoeg is voor vandaag.
Op de terugweg maak ik een korte stop bij de Zufallhütte waar men de koffiemachine inmiddels aan de
praat heeft gekregen.
Als afsluiting van mijn korte bezoek aan het gebied
staat een uitstap naar het naburige Suldental op het
program. Vandaar kun je de Ortler weer in een heel
nieuw perspectief zien. Er komen echter alarmerende
berichten van het thuisfront over de coronapandemie
die Lombardije en Veneto getroffen heeft. Of het niet
beter is dat ik naar huis kom. Ik kies eieren voor mijn
geld en verlaat Italië nog diezelfde dag. Het Suldental
zal jammer genoeg tot een volgende wintervakantie
moeten wachten. n
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BERGWIJZER
Sneeuwschoenlopers
op weg naar het vlakke
couloir dat toegang tot
de hoogvlakte onder de
Marteller Hütte vormt.
Op de achtergrond de
Zufallspitze.



Het Ortlermassief is een sterk vergletsjerde
berggroep in het uiterste noordwesten van
Zuid-Tirol, vlak tegen de Zwitserse oostgrens. Hij
telt rond de dertig drieduizenders en honderd gletsjers. Hoogste berg is de 3905 m hoge Ortler. ’s Winters
kun je in het massief doordringen via het Martelltal en het Suldental
aan de noordoostkant van het massief. De route door het Trafoiertal
naar de Stelviopas aan de noordzijde is ’s winters niet begaanbaar
vanwege lawinegevaar. Ook vanaf de toppen rond de wat noordelijker
gelegen Ofenpas en het Val Müstair (CH) is het uitzicht op de Ortler
magnifiek.
BESTE PERIODE

Februari t/m april. De Ofenpas (2149 m) is in de winter over het algemeen berijdbaar met winterbanden.
SLAPEN

Hotels in Val Müstair (CH), Obervinschgau, Suldental en Martelltal (I).
GELOPEN TOCHTEN

NB. Met uitzondering van tocht 3 zijn de voorgestelde wandelingen
geen gespoorde sneeuwschoentrails, al zul je na mooiweerperioden
vaak wel sporen aantreffen. Daarom is de genoemde tochtduur
slechts een benadering. Alle tochten kunnen probleemloos afgebroken
worden in geval van slecht weer of slechte sneeuwcondities. Een
topografische kaart is een must.
1. Cima del Serraglio noordtop 2650 m – Moeilijkheid: WT2
(gemiddeld), Rother tocht 12.
Start- & eindpunt: Buffalora (1968 m) aan de Ofenpasweg.
Duur & hoogteverschil: 5 uur, h 800 m.
2. Piz Terza 2907 m – Prachtige topbeklimming boven Val Müstair.
Tot Fuorcla Sassalba WT 2, topbeklimming WT3 (moeilijk), Rother
tocht 9.
Start- & eindpunt: Lü (1920 m).
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Duur & hoogteverschil: 6 uur h 1000 m.
Tip: Bij ongunstige condities is ook de rondtocht over de Fuorcla
Sassalba (zonder topbeklimming) een erg mooie tocht, 4½ uur.
3. Watles (2555 m) – Gespoorde sneeuwschoenwandeling naar
mooie uitzichtberg boven Obervinschgau, WT 1 (gemakkelijk), Rother
tocht 3.
Start- & eindpunt: Bergstation Watleslift (2150 m).
Duur & hoogteverschil: 3½ uur, h 400 m.
Tip: Er gaat een tweede stoeltjeslift tot vlak onder de top.
4. Westliches Pederköpfl (2550 m) en Lyfialm – Interessante
route naar bescheiden top op noordhelling Martelltal, WT2, Rother
tocht 17.
Start- & eindpunt: Parkeerplaats einde Martelltal (2050 m).
Duur & hoogteverschil: 4-5 uur, h 650 m.
5. Langerferner (2750 m) via Zufallhütte – Zeer afwisselende
route direct onder de Zufallspitze, WT 2, Rother tochten 18 en 19
Duur & hoogteverschil: 5-6 uur, h 700 m.
ONZE TIPS

• Ervaren sneeuwschoenwandelaars kunnen tocht 5 uitbreiden tot
een tweedaagse met beklimming van de Suldenspitze (3376 m) en
overnachting in Rifugio Casati. Rother tocht 19.
• Andere tochten met uitzicht op de Ortler: Furkelhütte (2153 m) boven het Trafoiertal via de Prader Alm (Rother tocht 14) en Kälberalm
boven het Suldental (tocht 15).
• Bij slecht weer: bezoek het klooster San Jon in het Zwitserse Val
Müstair (UNESCO Werelderfgoed).
KAARTEN

• Tabacco 08 Ortlergebiet, 1:25.000 (voor het Italiaanse deel).
• Landeskarte der Schweiz 259S Ofenpass, 1:50.000
GIDS

Schneeschuhführer Südtirol West, Evamaria Wecker, Bergverlag Rother,
ISBN 9783763358090
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Ski-Free
met Helly Hansen

Ga je komende winter genieten van de sneeuw in bijvoorbeeld
Chamonix of Verbier? Dan heb je geluk! Want met Helly
Hansen kan je een dag lang gratis gebruik maken van de liften.

H

elly Hansen zie je waarschijnlijk wel eens
voorbij komen in de skigebieden. Het Noorse outdoorkledingmerk staat bekend om de
technische kleding die geschikt is voor
extreme omstandigheden. Niet alleen veel wintersporters maken daar gebruik van, in veel wintersportgebieden en bergstreken over de hele wereld is Helly Hansen
een belangrijke leverancier van professionele uitrusting
voor liftpersoneel en (berg)reddingsdiensten.

Gratis skiën met Helly Hansen
In Europa alleen al werkt Helly Hansen samen met 31
skigebieden, verspreid over het hele continent van Scandinavië tot de Pyreneeën. En nu kun jij nog meer profiteren van die samenwerking. Want bij aankoop van een
skijas of -broek van Helly Hansen, krijg je een gratis skipas voor één dag cadeau in een van die skigebieden. En
dan gaat het niet zomaar om wat kleine gebieden. Wat
denk je van Chamonix? Aan de voet van de hoogste berg
van West-Europa kun je alle kanten op. Niet alleen skiën
in een van de vier skigebieden, maar ook omhoog met
de kabelbaan naar Aiguille du Midi, of met de tandradbaan naar boven, waar je niet alleen kan skiën, maar
ook prachtig kan sneeuwschoenwandelen! Of ga je naar
het bekende Verbier in Zwitserland? Een icoon onder de
Europese skigebieden, niet alleen omdat er al sinds men-

senheugenis veel geskied wordt, maar ook omdat je dat
er in de ruige natuur kan doen. En wil je écht een unieke belevenis? Bij La Tzoumaz vind je ook de langste sleepiste van Franstalig Zwitserland. Een bijzondere manier
om de bergen te verkennen!

Zo kun jij genieten van een dag gratis skiën
Meedoen is heel simpel: koop een ski-jack, of een skibroek van Helly Hansen, waarmee je zonder problemen
een dag de sneeuw in kan. Kies een van de 31 Europese
skigebieden die bij de actie zijn aangesloten en vul de
actiecode in die bij jouw product zit. En dan hoef je er
alleen nog maar naartoe om te genieten!
Wil je weten bij welke producten van Helly Hansen je
een actiecode krijgt? Of wil je meteen jouw wintersportuitrusting upgraden? Op hellyhansen.com/skifree/
vind je alle informatie en kun je meteen shoppen!

BERGEN magazine  55

UITGERUST

Sneeuwmaatjes
Veilig en comfortabel wandelen in de sneeuw

De ‘tennisrackets’ zijn al lang verleden

3 KLASSIEKER

tijd. Moderne sneeuwschoenen zijn een
uitkomst. Niet alleen vanwege veiligheid,
maar ook vanwege het loopgemak dat ze
bieden op poederige of juist ijzige
sneeuw. Dit zijn de meest verkochte
modellen van dit moment. Bindt deze
sneeuwmaatjes onder en bijna elk
winterlandschap ligt aan je voeten!
TEKST REDACTIE OUTDOOR
VERTALING & BEWERKING ADRI ULFMAN
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1 KOOPJE

De Snowcross 3.0 van McKinley
(1850 gram) kost slechts
€ 99,99. Deze prijsknaller is prima geschikt voor ontspannen
excursies en heeft zelfs een stijghulp die gemakkelijk kan worden
uitgeklapt met behulp van je
trekkingstok. Twee stalen spikes
zorgen voor grip op ijzige ondergrond en op steilere passages.

2 WINTERVRIEND

Voor lichtere tot gemiddeld
zware (lees: uitdagende) tochten
is de solide sneeuwschoen de
Trek Special van Ferrino
(€ 199,90, 2560 gram) zeker
een optie. Drie punten aan de
voorkant en negen stalen spikes
zorgen voor stevige grip, de gewatteerde ratelbinding met kliksluiting voor gemakkelijk in- en
uitstappen.

De Tubbs Flex Alp 24 (€ 229,95,
2030 gram) is al jaren een van
de meest populaire modellen.
Hij heeft punten aan de voorkant en onder het frame. In
combinatie met de hoge
ActiveLift™stijghulp zijn met
deze sneeuwschoen steile(re)
hellingen geen onneembare obstakels. Ook fijn: de flexibele
achterkant die het loopcomfort
op harde, ijzige sneeuw aanmerkelijk verhoogt.

4 SMOOTH MOVER

Het kunststof materiaal zorgt
ervoor dat de schoen in alle
richtingen flexibel is. En daarmee zorgt de Hyperflex Original
van TSL (€ 229,90, 1965 gram)
voor maximaal loopcomfort.
Deze sneeuwschoen voelt zich
helemaal thuis in heuvelachtig
terrein waarbij genieten verreweg het belangrijkste is.

Dankzij het royale contactoppervlak is de nieuwe Atlas Apex
Mountain 30 (€ 289,95, 2000
gram) specifiek bestemd voor
langere en/of meerdaagse tochten met zwaardere bepakking.
En... voor tochten door poedersneeuw. Een van de kenmerkende highlights is de BOA
quick-release-binding, die staat
voor een optimale pasvorm en
tegelijk eenvoudige bediening.

6 DAMESMODEL

De MSR Women’s Revo Ascent
(€ 299,95) is een sneeuwschoen
met een extra smal frame. Dit
model wordt specifiek gemaakt
voor dames. Het antislip aluminium chassis en de optionele
verlengstukken maken deze
lichtgewicht (1930 g) sneeuwschoen tot een ideale allrounder.
De schoen voelt zich thuis in
zowel poeder- als ijzige sneeuw
en op zowel vlak als geaccidenteerd alpien terrein.

7 COMFORTWONDER
De Franse fabrikant Inook
heeft op haar e-move
(€ 199,99, 2405 gram) een
dubbelgelede binding aangebracht. Hierdoor rol je je voet
soepeler af dan bij andere modellen. De specifiek gevormde,
kunststof decks voor de rechter- en linkervoet versterken
deze focus op comfort.

Foto: Studio Nordbahnhof

5 LANGE AFSTAND
SPECIALIST
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ACTUEEL

ZOMERSEIZOEN BERGHUTTEN IN MINEUR
Ook zomer 2021 had COVID-19 een impact op de Duitse berg-

Dat verschillende landen verschillende regels hanteerden,

hutten. Door strenge toegangsregels bleven meer bezoekers

zorgde soms ook voor verwarring ‘aan de deur’, vooral bij dag

weg dan in voorgaande jaren, al waren ook de mindere

jesmensen. Menig Oostenrijkse hut controleerde bezoekers

weersomstandigheden van invloed.

consequent op hun ‘3G’ (genezen, gevaccineerd, getest) terwijl
anderen dat helemaal niet bleken te doen. Over het algemeen

De Falkenhütte van de DAV
staat in het Oostenrijkse
Karwendelmassief. Foto:
Wikimedia Commons

Veel berghutten openden hun seizoen later dan gebruikelijk

klagen de Duitse huttenwaarden echter niet over hoe de be

omdat de lockdownmaatregelen pas in de loop van juni gefa

zoekers met de regels omgingen en met de verwarring die er

seerd werden losgelaten. Net zoals vorig jaar kon in Duitsland

soms was over wat wel en niet moest: iedereen gedroeg zich

de beddencapaciteit niet volledige benut worden en waar dat

netjes en zoals het hoort, klinkt het.

in Oostenrijk, met veel hutten van de Deutscher Alpenverein,

Een andere belangrijke factor die ervoor heeft gezorgd dat de

wel mocht waren vooral hutten in de Noord-Alpen daar terug

zomer van 2021 als een van de mindere te boek zal staan voor

houdend mee. De meeste overnachtingen worden er immers

de hutten van de Duitse alpenvereniging was het erg regen

door Duitsers gemaakt en “die waarderen veiligheid en onder

achtige zomerweer met milde temperaturen, waardoor sowie

linge afstand meer”, aldus waardin Claudia van de Falkenhütte

so minder wandelaars de bergen introkken, ook dagwandelaars

in de Karwendel. Onder deze verminderde capaciteit leed de

die vaak een belangrijk deel van de omzet bepalen. Voor de

omzet.

Höllentalangerhütte in het Wettersteinmassief was de zomer
zo belabberd, dat men er personeel heeft moeten ontslaan.

Creativiteit
Op lang niet alle hutten was de situatie echter zo dramatisch.
Beheerders hebben flink wat creativiteit aan de dag gelegd om
de tekorten enigszins te compenseren. Bij sommige hutten
konden bezoekers die hun coronabewijs niet bij zich hadden
ter plekke een sneltest doen om alsnog binnen te mogen, zoals
waardin Corina van de Gamshütte in het Zillertal het geregeld
had. “Een lekkere maaltijd of een koud biertje wil je niemand
ontzeggen, toch?” De Albert-Link-Hütte in de Beierse VoorAlpen had vooral vanwege het slechte weer beduidend minder
bezoekers dan andere jaren, maar maakte een deel van de om
zet goed door zijn (lokaal) beroemde zelfgebakken brood uit de
houtoven te koop aan te bieden in winkels in de streek. (JV)
Bronnen: br.de, alpenverein.de

Filmtip: 14 achtduizenders
Op Netflix is de documentairefilm 14 Peaks – Nothing Is Impossible te zien.
Slechts twee jaar na de wereldberoemde prestatie van de Nepalese klim
mer Nimral Purja, die ’s werelds veertien toppen boven de 8000 meter in
een periode van slechts zeven
maanden beklom (het vorige record
was zeven jaar!), slagen de produ
centen van de Oscar-winnende
klimfilm Free Solo er opnieuw in om
je op het puntje van je stoel te doen
zitten met een innemend verhaal
over heroïsche prestaties. “Als een
Westerse klimmer dit deed, was het
nieuws tien keer groter geweest”,
verzucht Nimral in een scène. Nu
niet meer dus.
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323

Het aantal berghutten
van de Deutscher
Alpenverein. 184
daarvan staan in de
Oostenrijkse Alpen

Spectaculaire steenlawine

in de Dolomieten
Dat de klimaatverandering in de Alpen niet alleen gletsjers doet smelten maar ook tot ge
volg heeft dat hele rotswanden het begeven, is bekend. In de Dolomieten komt het feno
meen van steenlawines vaak voor en wordt het soms toevallig door een omstaander ge
filmd. Velen herinneren zich nog het filmpje van de spectaculaire instorting in 2007 van
een deel van de zuidoostwand van de bekende Einzerkofel aan het eind van het populaire
Fischleintal bij Sexten, waarbij auto’s en enkele wandelaars bedekt werden met een wit
grijze laag stof. Er vielen toen geen gelukkig geen slachtoffers.
Op 9 oktober 2021 was Emanuele Compagno getuige van een gelijkaardige gebeurtenis. In
de zuidflank van de Croda Marcora (3154 m) in de Dolomieten tussen San Vito di Cadore en

Foto: Emanuele Compagno

Cortina d’Ampezzo begaf een deel van de Punta dei Ross het. De opnames die hij en anderen on
line plaatsten zijn spectaculair. Ook hier waren er geen slachtoffers en was er geen schade.

 Bekijk de filmpjes: Sexten in 2007: https://bit.ly/3bU8Bj7 en San Vito di Cadore afgelopen
oktober: https://bit.ly/3bXnocZ

Oostenrijkse
wintersportbranche
pessimistisch
Naast de verstrenging van de coronamaatregelen sinds 8 november bezorgt
een acuut personeelstekort de Oostenrijkse wintersportbranche kopzorgen.
Naar jaarlijkse gewoonte peilden consultancybureau Deloitte en de Oostenrijkse
vereniging van hoteliers (ÖHV) de stemming onder de toerisme- en horecaon
dernemers in het land, de zogenaamde Tourismusindex. Deze is niet al te best.
Niet alleen het feit dat vanaf nu alleen gevaccineerde en genezen winterspor
ters de piste op kunnen tempert de verwachtingen (70 procent verwachtte na
de afkondiging van de regel met annuleringen te maken te krijgen), maar vooral
wat in het verslag het ‘massale personeelstekort in de branche’ wordt genoemd.

En waar was…
SIMONE VAN VELZEN?

84 procent van de accommodaties is op zoek naar personeel, en bijna 75 procent
van de restaurants, cafés en andere bedrijven in de recreatiesector.
De meeste horecaondernemers hebben wel begrip voor het invoeren van de 2Gregel (een derde van hen geeft aan dat ze hem anders zelf zouden toegepast

Twee etmalen bracht ze in haar uppie

hebben), maar benadrukken dat veel ondernemers het financieel nog steeds erg

door in een hutje in de Franse Alpen. Op

lastig hebben, ondanks het feit dat ze in de voorbije zomer beter hebben ge

de foto zie je de keuken waar ze heeft

draaid dan verwacht.

geslapen. “Nou ja geslapen… De tweede
nacht trokken de knaagdieren aan mijn
haren. Op zoek naar nestmateriaal? Ik ga
wel vaker paar nachtjes helemaal alleen
de bergen in. Het is mijn favoriete manier
om de bergnatuur te beleven.”
Natuurlijk is het niet alleen risicovoller
om alleen op pad te gaan, het is ook
minder gezellig. Maar wat brengt solo
overnachten in de bergen je dan wel? Je
leest Simones hele verhaal in het vol
gende nummer van Bergen Magazine.

>>>

MEER NIEUWS EN VEEL INFORMATIE VIND JE OP BERGWIJZER.NL/MAGAZINE/2021-5

>>>
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INTERVIEW

Leto en Johan Cavé

Twee generaties passie
voor de klimsport
Afgelopen oktober werd Leto Cavé (19) Nederlands kampioen lead in het sportklimmen bij
de heren. Het klimmen zit de Cavés in het bloed. Leto’s moeder was Nederlands eerste
sportklimkampioene en als mede-eigenaar van de klimhallen van Mountain Network is zijn
vader geen onbekende in de Nederlandse klim- en bergsportscene. Een dubbelgesprek.
TEKST & FOTO’S BERT VONK

D

e spanning in de Sittardse klimhal Ivy Climbing is te snijden. Zojuist is hier de mannenfinale van het Nederlands sportklimkampioenschap in het onderdeel lead geëindigd in een
fotofinish. Als tiende klimmer heeft regerend kampioen
Mark Brand greep 37 aangetikt en even daarna heeft de
als twaalfde gestarte coming man Leto Cavé dezelfde
hoogte bereikt. Er volgt minutenlang juryoverleg. De
videobeelden moeten uitwijzen of een van de twee nog
een klimbeweging naar de volgende greep heeft
gemaakt, wat een plusje oplevert. Dan is de ban gebroken. Leto Cavé kan juichend zijn armen omhoog steken.
Hij is de terechte winnaar van de felbegeerde titel.
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Wie is Leto Cavé? De volgende dag krijg ik de gelegenheid om dat te ontdekken, want ik ontmoet hem en zijn
vader Johan in bouldercentrum Rijnboulder in Arnhem.
Het klimmen is Leto met de paplepel ingegoten. Moeder
Ingrid was in 1988 de eerste Nederlandse sportklimkampioene. Ook vader Johan was ooit een verdienstelijk
klimmer, maar heeft zich de laatste jaren vooral toegelegd op het ontwikkelen en faciliteren van het sportklimmen in Nederland, waarover dadelijk meer. We
laten eerst de negentienjarige Leto aan het woord.
Leto, je hebt al diverse prijzen gewonnen, waaronder
het nationaal kampioenschap lead bij de A-jeugd en re-

Lead is een van de disciplines van de kersverse olympische sport sportklimmen.
De deelnemers moeten een wand van 20 meter klimmen via een route met naar
boven toe oplopende moeilijkheden. Wie het hoogst komt, heeft gewonnen.
Lead betekent dat de route voorgeklommen wordt. De klimmer wordt gezekerd
via een touw, dat hij al klimmend in ‘setjes’ hangt, die al in de wand hangen. Dit
in tegenstelling tot het in recreatief klimmen vaak gebruikte toprope, waarbij de
klimmer is gezekerd via een touw dat over een vast punt aan de bovenzijde van
de route loopt. Mits correct gezekerd zal de klimmer bij een uitglijder dus niet
vallen, maar opgevangen worden door het strakke touw.

Leto Cavé in actie op
het NK afgelopen oktober.



 Trotse

cent een fraaie 13de plaats bij het jeugdwereld
kampioenschap lead in Moskou. Hoe belangrijk is dit
kampioenschap voor jou?

Ik ben natuurlijk superblij. De eerste keer dat ik kampioen werd in een seniorenwedstrijd. Maar tijdens het
klimmen ben je daar absoluut niet mee bezig. Het enige
dat je wilt is die route toppen. De weg daarheen heb ik
van tevoren intensief bestudeerd. We krijgen namelijk
voor de wedstrijd zes minuten de tijd om gezamenlijk de
route te bestuderen. Daarna gaan we in isolatie en worden dan één voor één geroepen om te gaan klimmen. Je
kunt de kunst dus niet van elkaar af kijken.
Hoe belangrijk is dat inlezen?

Heel belangrijk. Ik probeer door heel goed te kijken de
klimbewegingen te visualiseren. Daarna teken ik de route
tijdens de isolatie uit en ga door met visualiseren. Ik
geloof dat ik de enige ben die dat doet. Iedereen doet het
op zijn eigen manier. Sommigen gebruiken er ook wel
een verrekijker bij. Maar in de praktijk zijn sommige
klimpassages toch anders dan je je had voorgesteld. Halverwege deze route had ik een moeilijk moment. Het was
lastiger dan ik gedacht had. Maar ik kon me herpakken
en hield genoeg energie over voor het bovenste deel. Toch
lukte het me niet om te toppen en daar baalde ik wel van.
Ik maakte een verkeerde beweging en slipte daardoor weg
terwijl ik nog energie overhad. Jammer, maar it’s all in the
game. Als je in een route helemaal leeggeklommen bent
en daardoor niet de top haalt is dat makkelijker te accepteren. Nog harder trainen, denk ik dan.
Dat trainen doe je in Oostenrijk, waar je inmiddels
woont. Hoe ben je daar terecht gekomen?

Vader Johan: Leto begon op zijn achtste klimmen en
werd met elf jaar al uitgenodigd voor het nationaal
talententeam voor de jongste jeugd. Toen duidelijk werd
dat klimmen zijn grote passie was, hebben we hem naar
het Arnhemse Beekdal Lyceum laten gaan. Die school is
gespecialiseerd in het begeleiden van sporttalenten.

vader en zoon.

Maar omdat de klimtrainingen vaak op diverse plaatsen
in het land werden gehouden was Leto op een gegeven
moment zoveel tijd kwijt met reizen dat het niet meer
was vol te houden. Toen Leto in 4 vwo zat hoorden wij
dat Nicky de Leeuw, een bekende Nederlandse boulderaar, samen met de Oostenrijkse sportklimtrainer Ingo
Filzwieser in Innsbruck een klimteam aan het opzetten
was. Leto mocht op proef komen. Vervolgens was het
plan snel gesmeed dat Leto daar zou gaan wonen en op
afstand de lessen van het Beekdal Lyceum zou blijven
volgen. Ik heb moeten praten als Brugman om dat voor
elkaar te krijgen. En kijk, het afgelopen jaar heeft Leto
in vier vakken vwo-eindexamen gedaan en de resterende
drie vakken hoopt hij dit jaar te doen.
En hoe bevalt dat leven ver van huis, Leto?

Ik ben heel erg gefocust op mijn doel: meedoen aan de
Olympische Spelen 2024. Daarvoor is dit de beste weg
en dat motiveert me enorm. Soms mis ik thuis en mijn
Nederlandse klimmaten natuurlijk wel, maar ik klim
ook vaak samen met de Oostenrijkers en we gaan heel
kameraadschappelijk met elkaar om.
Je klimt misschien 30 uur per week. Dan blijven er nog
veel uren over...

Naast de fysieke klimtraining ben ik met heel veel andere dingen bezig. Natuurlijk met het schoolwerk, maar ik
ben ook erg geïnteresseerd in mentale processen. Er zijn
vrij veel klimmers die op hun beste momenten in staat
zijn om een moeilijke route te klimmen. Maar om dat
precies op het juiste moment te doen moet je de juiste
focus en ontspanning plus gretigheid hebben. En precies
daar is het onderscheid tussen top en subtop te vinden.
Hoe voorzie je als professioneel klimmer in je
levensonderhoud?

Tot nu toe word ik nog financieel ondersteund door
mijn ouders en verder heb ik sponsorcontracten met
Mammut en La Sportiva. Ik wil dat graag verder
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 itbouwen. Daarvoor hebben we Herm-Jan van reclau
mebureau Allyourmedia in de arm genomen.
Op de Spelen van 2024 wordt een combinatieklassement
van boulder en lead opgemaakt, dus moet je trainen voor
beide disciplines. Hoe lastig is dat?

Helemaal niet lastig. In tegendeel, de trainingen versterken elkaar. De klassieke tegenstelling lead = duurvermogen en boulder (een route van 5 meter, red.) =
piekkracht vervaagt steeds meer. De leadroutes voor de
wereldtop zijn tegenwoordig eigenlijk een aaneenschakeling van moeilijke boulders.
Wat vind je van buitenklimmen, op natuurlijke rots?

Vind ik heerlijk! Net als veel andere competitieklimmers ga ik aan het einde van het wedstrijdseizoen
vaak een paar weken naar een mooi sportklimgebied.
Naast ontspanning zoek ik daar dan vaak ook wel
weer een uitdagende route die ik probeer uit te klimmen. Afgelopen najaar klom ik mijn eerste 9a route,
in het Noord-Italiaanse klimparadijs Arco. Ik heb
daarvan een korte film op mijn website gezet.
Ja, die heb ik gezien, je hangt daar op een gegeven
moment aan je tenen aan een uitstekende rotsplaat om
uit te rusten … Zijn er collega-klimmers die een
inspirerend voorbeeld voor jou zijn?

Ik heb veel respect voor de Japanse topklimmers, zoals
Tomoa Narasaki en Kai Harada. Ze zijn lenig en sterk,
klimmen heel dynamisch, maar zijn daarnaast heel

gecontroleerd en precies in hun bewegingen. Ze stralen
ook een combinatie van zelf bewustzijn en bescheidenheid uit. Zoiets van: als je weet wat je waard bent hoef
je dat niet van de daken te schreeuwen. Aan die instelling spiegel ik me graag.
Johan, hoe trots ben jij op je zoon?

Ik vind het geweldig, zoals hij bezig is. Hij werkt heel
gedisciplineerd aan het bereiken van zijn doelen. Dat was
bij mij op die leeftijd wel anders. Ik was een lastige puber.
Klimmen was voor mij toen een goede uitlaatklep.
Rond 1990 had Erik Jacobs de eerste klimhal in Nederland en daarin zag ik een geweldig gat in de markt. Ik
heb toen mijn spaarcentjes in de bouw van een klimhal
in Nieuwegein gestopt. Met onze organisatie Mountain
Network zijn we ons volledig gaan focussen op klim- en
bergsport. Op dit moment hebben we acht klimcentra,
waaronder de Rijnboulder waar we nu zitten te praten.
We hebben ook de Mountain Club, een jeugdklimclub
voor jongeren van acht tot negentien jaar met afdelingen in elke klimhal. Er zijn recreantentrainingen en
selectietrainingen voor de jeugd die serieus met klimmen aan de slag wil. Mijn ideaal is dat klimmen net zo
mainstream wordt als voetbal. En als een kind op
school vertelt dat hij klimt, dat zijn klasgenootjes dan
zeggen: oh, klim jij? Wat cool! n
Meer weten?

Volg Leto op www.letocave.com, Facebook en Instagram.
Mountain Network: www.mountain-network.nl
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Foto: swiss-image.ch/Christian Perret

BERGKOST

Après-berg
5 klassieke Alpengerechten
De magie van besneeuwde bergtoppen en adembenemende vergezichten. Zuivere
berglucht, krakende sneeuw en het gevoel van vrijheid als je van de piste afsuist. Er zijn
tig redenen om verliefd te worden op wintersport. En natuurlijk gaat liefde ook door de
maag. Maar misschien blijf je lekker thuis deze winter? Haal daarom de bergen in huis
met deze vijf verrukkelijke, klassieke berggerechten.
TEKST SARAH BIERENS

F

anatieke wintersporters en de bewoners weten het
al lang: tijdens of na een intensieve dag op de latten is er niets beters dan een smakelijk gerecht op
je bord. Vanzelfsprekend om jezelf weer op te warmen en je energiereserves aan te vullen. Want met een
goedgevuld buikje kun je weer met gemak die steile pistes
af (of anders de dag erna in ieder geval wel). Maar wij eten
die winterse Alpenkost toch vooral vanwege de onweerstaanbare smaken. Denk aan romige kazen, verse kruiden,
rijke deegwaren en, niet vergeten, voortreffelijke wijnen.
Dat is niet zo vreemd, de landen grenzend aan Europa’s
hooggebergte staan immers bekend om hun culinaire

inborst. Toch hoef je geen doorgewinterde wintersporter
te zijn of in de Alpen te wonen om zo’n typisch berggerecht op tafel te zetten. De bereiding is vrij eenvoudig,
het resultaat ongetwijfeld een succes want deze maaltijden vallen bij vrijwel iedereen in de smaak. Eerlijk is
eerlijk, caloriearm zijn ze zeker niet. Maar wat deert
het? Op een koude winteravond tijdens een gezellig
etentje met vrienden of familie moet dat toch kunnen?
Kom meer te weten over het ontstaan van deze smakelijke klassiekers en ontdek hoe je ze vervolgens zelf op
tafel zet. Mét bijpassende wijnen. Zo waan je jezelf weer
even in de bergen.
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Foto: SavoieMontBlanc/Bijasson
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FONDUE
Savoyarde

O

ver de oorsprong van kaasfondue zijn de
meningen sterk verdeeld. Zowel de Fransen
in de Haute-Savoie als de Franstalige Zwitsers
beweren dat zij toch echt fondue hebben uitgevonden. Gek is dat natuurlijk niet omdat Savoie drie
eeuwen lang een onaf hankelijk hertogdom was dat
zich uitstrekte over een groot deel van de West-Alpen.
Want ook de Italianen in de Valle d’Aosta maken hun
eigen fondue. Zo bestaan er dus meerdere variaties al
zit het verschil ’m voornamelijk in de kazen.
Het gerecht is mogelijk uit pure noodzaak ontstaan. Tot
in de zeventiende eeuw werd kaas vooral gegeten in de
bergdorpen. Om de melk uit de zomer zo lang mogelijk te
bewaren, maakten boeren er kaas van. Tijdens de lange,
koude winters smolten ze de oude, harde kazen. Zo was
er toch nog voldoende eten. Met de komst van betere
koel- en bewaartechnieken raakte deze ‘kaassoep’ wat in
de vergetelheid. Anderen beweren dat kaas vroeger een
luxeproduct was en alleen door de rijken werd gegeten.
Kaassoep of kaasfondue, het een sluit het ander niet uit.
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Dit heb je nodig
• 250 g beaufort (bij de Franse variant)
• 250 g gruyère
• 250 g tomme de Savoie (geraspt)
• 40 cl droge witte wijn
• 1 koffielepel maïszetmeel (maïzena)
• 1 teentje knoflook
• 1 eetlepel Kirsch (optioneel)
• 1 mespunt geraspte nootmuskaat
• Boerenbrood
Zo maak je het (bereidingstijd 20 minuten)
Snijd het brood in dikke plakken en maak er vervolgens
kleine stukjes van. Verwijder de korst van de kazen, snijd ze
in reepjes of rasp ze grof. Halveer de knoflook en wrijf hiermee de pan in. Voeg de maïzena toe en leng aan met een
beetje wijn. Voeg daarna de rest van de wijn toe. Breng aan
de kook en voeg de kazen een voor een toe. Blijf roeren met
een houten lepel zodat het mengsel glad wordt en de kaas
niet stremt. Eventueel kirsch en de nootmuskaat toevoegen.
Eet de kaas met stukjes brood of vervang ze door krielaardappeltjes in de schil. Serveer er vleeswaren uit de Savoie bij
(ham, worst met blauwe bosbessen en reblochon), frisse sla,
augurken en uitjes.

Bron: Delhaize.be

Pas in de jaren zestig van de vorige eeuw werd de caquelon
(kaasfonduepan) herontdekt en razend populair in Frankrijk en Zwitserland. Een echte bergklassieker met weinig
voorbereidingstijd en een hoge gezelligheidsgraad.
Wijntip: blanc de Jura, riesling of pinot blanc uit de Elzas,
witte wijnen uit de Savoie of een fendant uit Wallis.

SCHLUTZKRAPFEN uit Zuid-Tirol

H

et klinkt hartstikke Duits, toch zijn schlutzkrapfen ook een Italiaans pastagerecht. Het
lijkt op ravioli gevuld met spinazie en kaas.
In Zuid-Tirol weten ze als geen ander hoe ze
de smaken van de Alpen het beste kunnen combineren
met de verfijnde Italiaanse keuken. Daarom staan
schlutzkrapfen in deze culinaire streek vast en zeker op
het menu. Mogelijk zelfs bij een van de 25 Michelinsterrenrestaurants die de provincie rijk is. Dat maakt
Zuid-Tirol, op basis van het aantal inwoners, de regio
met de meeste sterrenrestaurants van Italië.
Schlutzkrapfen worden meestal geserveerd met gesmolten boter en schüttelbrot, een knapperig plat brood met
kruiden dat ook zo typisch is voor Zuid-Tirol. Overigens
kun je dat smakelijke platte brood overal bij eten. Schüttelbrot doet het ook goed bij de borrel, ontbijt of lunch.
En dankzij de mineraalrijke, vruchtbare grond en vele
zonuren is Zuid-Tirol bij uitstek dé plek voor topwijnen. Vanzelfsprekend drink je bij schlutzkrapfen dus een
bijpassende wijn uit dit gebied. Salute!
Wijntip: pinot grigio uit Zuid-Tirol

Dit heb je nodig voor 4 personen
Voor de vulling:
• 800 gram spinazie
• 4 el gehakte peterselie
• 1 kleine ui
• ½ teentje knoflook
• 40 gram boter
• ¼ liter melk
• 1 el bloem
• 1 el Parmezaanse kaas, geraspt
• Zout, peper, mespuntje nootmuskaat

Voor het deeg:
• 250 gram roggemeel
• 250 gram tarwebloem
• 2 eieren
• 1 el olie
• 50-60 ml lauw water
• Zout

Zo maak je het (bereidingstijd 1½ uur)
Kneed de ingrediënten tot een soepel, niet te vast deeg. Laat het deeg 1 uur afgedekt
rusten. Was de spinazie en kook het in aanhangend water met zout. Giet de spinazie af
en druk het water eruit. Roer de peterselie erdoor en zeef het mengsel met een roerzeef
(passe-vite). Ui snipperen en fruiten in boter, bestuif met bloem en voeg de warme melk
toe. Roer alles goed door en laat het inkoken. Voeg de gezeefde spinazie toe en breng op
smaak met peper, zout, nootmuskaat en Parmezaanse kaas. Laten afkoelen. Deeg kneden
en dun uitrollen. Steek met de bovenkant van een glas rondjes uit het deeg. Voeg met
een kleine lepel de vulling toe. Bestuif je hand met bloem, vouw het deeg dicht als envelopjes en druk de randen met je vingers aan. Door snel te werken voorkom je dat het
deeg uitdroogt terwijl de onderkant nog vochtig is. Kook de deegkussentjes 5 minuten in
water met zout. Giet ze af en serveer ze met Parmezaanse kaas en gesmolten boter.

Foto: IDM Südtirol-Alto Adige/trickytine

Bron: Suedtirol.info
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Zwitserse RACLETTE

O

f kaasfondue nu wel of niet oorspronkelijk uit
Zwitserland komt, de Zwitsers hebben nóg een
beroemde, eeuwenoude kaasklassieker: raclette. In de twaalfde eeuw wordt er al geschreven
over geroosterde kaas (bratchäs), een voorloper van raclette. In 1574 wordt er in Wallis voor het eerst gesproken
van raclette. De bereiding van het gerecht was en is nog
steeds vrij simpel. Een half kaaswiel werd voor een open
vuur geplaatst. Zodra de kaas begon te smelten, schraapten (racler betekent schaven of schrapen) ze met een mes
de kaas direct op het bord of een stuk brood. Zo kreeg de
kaas zijn typische rook- en grillaroma.
Tegenwoordig serveren ze raclette ook met een tafelgrill
en pannetjes. In Wallis blijven ze trouw aan de traditie.
De Wallisers zijn ze er zó dol op dat ze zelfs ’s zomers bij
35 graden aan deze machtige kost zitten. Ben je in Wallis en wil je het beste van raclette proeven? Bij Château
de Villa in Sierre maak je een reis door het kanton, maar
dan op je bord. Hier serveren ze diverse kazen uit de
regio. Van Tanay en Verbier tot Conches en Aletsch. Zet
je thuis raclette op tafel, kies dan voor de echte Zwitserse
variant: een vette, halfharde kaas met een volle smaak.

Dit heb je nodig
• Een elektrisch raclettetoestel of tafelgrill met pannetjes
• Zwitserse raclettekaas
• Vastkokende aardappeltjes in schil
• Brood
• Vleeswaren (bijvoorbeeld rauwe ham, pancetta en
droge worst)
• Zilveruitjes
• (Zoet)zure augurken
• Gegrilde groenten (denk aan courgette, champignons,
cherrytomaatjes en paprika)
Zo maak je het (bereidingstijd 30 minuten)
Kook de aardappelen in de schil in ongeveer 20 minuten
gaar. Afgieten, iets laten afkoelen en ongeschild in plakjes snijden. Snijd de groenten en brood in stukjes. Zet
alle bijgerechten op tafel. Zodra de kaas goed warm is,
schraap je de gesmolten laag over het brood, aardappels
of stukje vlees. Gebruik je een tafelgrill, laat dan de kaas
in een pannetje smelten. Net als gourmetten dus!

Wijntip: zie fondue savoyarde

Foto: Valais/Wallis Promotion

Bron: Kaasuitzwitersland.nl
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Oostenrijkse
KAISERSCHMARRN

H

et is zoet en net een pannenkoek maar dan op
z’n Oostenrijks: kaiserschmarrn. Over de oorsprong doen verschillende, grappige verhalen
de ronde. Mogelijk is het bedacht door boeren
in de Alpen die van weinig toch iets lekkers moesten
maken. Want veel meer dan boter, bloem, eieren, melk
en suiker heb je er niet voor nodig. De schmarnn werden
bereid op hoog vuur en daarna in stukjes verdeeld om
zoveel mogelijk monden te voeden. Een ander verhaal
wijst naar keizer Franz Jozef I van Oostenrijk (1830-1916).
De echtgenoot van Elisabeth van Beieren (beter bekend
als Sissi) hield enorm van palatschinken, de Oostenrijkse
versie van crêpes. Op een dag mislukte zijn gerecht. De
pannenkoek was te dik en gescheurd. Om het misbaksel
te verdoezelen, voegde de chefkok er snel wat rozijnen en
veel poedersuiker aan toe. Volgens de overlevering zou de
bediende spottend hebben gezegd: “Wat een onzin om dit
aan de keizer te serveren.” Schmarrn betekent namelijk
‘onzin’. Maar het zou ook kunnen dat de mislukte palatschinken aan de keizer gepresenteerd werd en de keizer
vroeg wat dit voor onzin was. Waarop de bediende ant-

Dit heb je nodig voor een volle pan
• 6 eieren
• 350–400 ml melk
• 180–200 gr bloem (gezeefd)
• 3 eetlepels kristalsuiker
• 2 el rozijnen (optioneel)
• 1 pakje vanillesuiker
• Scheutje rum of rum aroma
• Geraspte citroenschil
• Snufje zout
• Ong. 50 gram boter voor het bakken
• Poedersuiker en eventueel kaneel om te bestrooien
Zo maak je het (bereidingstijd: 30 minuten)
Besprenkel de rozijnen met rum. Meel en melk, samen met de citroenrasp goed mengen in een kom. Voeg een snufje zout toe. Scheid de eieren, bewaar het eiwit en meng de dooiers door het beslag. Laat het
beslag ongeveer 30 minuten rijzen. Sla de eiwitten stijf met de suiker
en spatel ze voorzichtig door het beslag. Laat de boter smelten in een
pan met anti-aanbaklaag. Giet het beslag erin, strooi de rozijnen erover
en bak de kaiserschmarrn ca. 4-5 minuten op matig vuur tot de onderkant goudgeel is. Keer de kaiserschmarrn om en bak nu de andere kant
goudgeel. Met twee vorken of pannenkoekenmessen het deeg in kleine
stukjes trekken (niet snijden!). Leg de Kaiserschmarrn op een voorverwarmd bord en bestrooi ze dik met poedersuiker. Serveer met zwetschkenröster (pruimencompote) of warme kersen.

Bron: Austria.info culinair online kookboek

woordde: “Majestät, das ist ein Kaiserschmarrn.” Welk verhaal nu echt klopt, maakt niet zoveel uit: het gerecht viel
zowel bij de keizer als de Oostenrijkers in de smaak!
Wijntip: een zoete dessertwijn zoals een Oostenrijkse
beerenauslese of trockenbeerenauslese. Of serveer een halfzoete mousserende wijn zoals een moscato d’Asti. Zum Wohl!
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SEMMELKNÖDEL
uit Duitsland

A

l eeuwen zijn knödels of knoedels zeer geliefd
in de Elzas, Oostenrijk, Polen, Slowakije en
Tsjechië. Oorspronkelijk komen ze uit Bohemen, een historische regio in het tegenwoordige Tsjechië. Knödels zijn er in allerlei zoete en hartige
variaties. Zo eten ze in Tirol knödels het liefst met spek.
In Duitsland is semmelknödel (broodknoedel) een echte
winterse favoriet. De semmelknödel vindt zijn oorsprong
in Beieren in de dertiende eeuw. Het verhaal gaat dat
een vrouw uit Neder-Beieren de naderende troepen van
de koning bekogelde met knoedels. Het leger sloeg vervolgens op de vlucht. Waar of niet, smakelijk zijn
semmelknödels zeker. Het zijn een soort deegballetjes
gemaakt van broodjes, eieren, ui en melk. Vaak wordt
semmelknödel gegeten met gebraden varkensvlees, gans,
orgaanvlees en paddenstoelen. Ze gaan ook goed samen
met rode kool en jägerschnitzel. Of ze worden toegevoegd als balletjes aan een heerlijke vleesbouillon. Keu-

68  BERGEN magazine

Dit heb je nodig voor 4 personen
• 6 broodjes (oudbakken)
• 3 eetlepels peterselie fijngehakt
• 10 gram boter
• 1 ui fijngehakt
• 2½ dl melk
• 3 eieren
• Zout en peper
• Eventueel broodkruimels om te binden
Zo maak je het (bereidingstijd 35 minuten)
Snijd het brood in kleine blokjes of dunne plakjes en
doe ze in een kom. Bak de ui en peterselie met boter
aan. Niet bruin laten worden. Meng deze ingrediënten vervolgens met het brood. Verwarm de melk tot
aan het kookpunt en giet het over het brood. Laat 10
minuten inweken. Voeg de losgeklopte eieren aan de
kom toe. Breng op smaak met zout en peper en roer
goed door elkaar. Is het deeg te zacht, voeg dan wat
broodkruim toe. Vorm met vochtige handen de knoedels ter grootte van een tennisbal. Kook ze in 20 minuten in water met zout of bouillon. Ze zijn klaar als
ze naar boven komen drijven. Guten Appetit!

Bron: Beieren.nu

ze genoeg dus. Semmelknödel is eenvoudig te maken.
Bovendien kun je ze ook gemakkelijk invriezen en later
weer opwarmen.
Wijntip: af hankelijk van wat erbij geserveerd wordt,
een Duitse blauburgunder (pinot noir) of weissburgunder (pinot blanc).
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DWARS DOOR GRAUBÜNDEN

H

et kan natuurlijk zijn dat ik als gevolg van

denis, musea), wat

Covid-19 (te) lang niet in de Alpen ben

hem tot een com

geweest, maar de nieuwe reisgids Via Valtel-

plete reisgids maakt.

lina in de serie Hikeline Wanderführer is voor

Etappe 4 is voor

mij een gift. Eindelijk, ik mag weer (virtueel

wandelaars met een

dan natuurlijk)! De Via Valtellina loopt van

uitstekende conditie. Deze loopt in 33 km van

Schruns (Vorarlberg, Oostenrijk) praktisch in

Davos naar S-chanf en gaat ruim over de 1000

een rechte lijn door Graubünden (Zwitserland)

meter op en neer. Om de gemiddelde berg

naar Tirano in Italië. Begin- en eindpunt zijn

wandelaar niet af te schikken geeft de gids

goed met het openbaar vervoer te bereiken. In

een aantal opties om de etappe in te korten.

oorsprong is het een Saumpfad, dat wil zeg

Aan het eind van de gids staat een prima lijst

gen ongeschikt voor paard en wagen; maar

met adressen van plaatsen waar kan worden

wel begaanbaar voor pakezels, muildieren, de

overnacht. Het enige dat ik mis is een heldere

et duurde lang voor ik begreep dat Eight Days

backpacker en in vroege tijden gebruikt voor

samenvatting van alle etappes zodat je in één

a Week van The Beatles helemaal niet kon,

het handelsverkeer tussen Noord-Italië en de

oogopslag de zwaarte en duur van de tocht

maar een overdreven uiting was van de liefde

Bodensee. In totaal gaat de Via Valtellina over

kunt overzien.

voor... En pas nu, na het lezen van Walking in The

152 km (inclusief extra uitstapjes 189 km),

Nog een tip: neem in Tirano de trein terug

Salzkammergut, realiseer ik me dat Salzburg en

met ruim 5000 stijg- en daalmeters.

naar Schruns. Je moet dan weliswaar vier keer

Salzkammergut gewoon afgeleid zijn van het

De afwisselende route is opgedeeld in acht

overstappen maar geniet onderweg zonder

Duitse woord voor zout, dat in die streek al sinds

etappes die met uitzondering van etappe 4

inspanning van de Bernina- en Albulalijnen

5000 voor Chr. gewonnen wordt. Je bent kenne

prima dagtochten zijn. Vandaar dat er af en

(UNESCO Werelderfgoed). (Jeroen Gribling)

lijk nooit te oud om te leren. En dat begrijpt

toe extra uitstapjes in de gids zijn opgeno

auteur Rudolf Abraham erg goed. Hij neemt ruim

men. De kaarten zijn zeer helder met zelfs een

schoots de tijd om allerlei feiten en weetjes over

aanduiding voor asfalt, wandelpad en berg

het Salzkammergut in Opper-Oostenrijk te debi

pad en de aanwijzingen zijn gedetailleerd.

teren. De flora en fauna, de geschiedenis van de

Bovendien geeft de gids steeds een uitge

bewoners en de geologie en geografie komen

breide toelichting op de omgeving (geschie

HET ZOUT DER AARDE

H

Hikeline Wanderführer Via Valtellina – Vom
Vorarlberger Montafon quer durch die Schweizer
Alpen bis nach Tirano in Italien
Verlag Esterbauer, ISBN 9783850008457, € 12,57

allemaal voorbij. Niet steeds even nauwkeurig,
want hij schrijft dat Bonifatius het bisdom van
Salzburg in 798 stichtte, maar dat was in 732
(Bonifatius werd in 754 bij Dokkum vermoord). En
hij verwart het Heilig Roomse Rijk met het Franki
sche Rijk. Geeft niets, want de gids leest voor de
rest lekker weg.

SPORTIEF EN AMBITIEUS

I

n 1921 fietst Rudolf Rother senior – een jaar eerder is hij eigenaar
geworden van een uitgeverij – met volle bergbepakking door de

Alpen van Duitsland, Oostenrijk, Italië en Zwitserland. Rother sr.

De reisgids beschrijft dertig dagwandelingen in

heeft als doel de dalbewoners te laten kennismaken met de bergen in

de streek. De wandelingen zijn groepsgewijs ge

zomer en winter. De rest is geschiedenis, want nu, honderd jaar later,

situeerd rond een vertrekpunt aan vier van de

is iedere bergwandelaar wel bekend met enkele van de meer dan

vele (76) meertjes die het gebied kent. Het is een

zevenhonderd titels van de Rother Wanderführer.

ideaal aanbod van sterwandelingen, want je ein

Recent verscheen de wandelgids Himmelsstrürmer Route van Maximi

digt steeds op de plek waar je vertrokken bent

lian Kress. De route maakt deel uit van de Wandertrilogie Allgäu die bestaat uit 54 tochten van in

(met uitzondering van een uitstapje naar Bad

totaal 876 kilometer. Het gebied ligt op ruwweg 800 kilometer van Utrecht tussen Garmisch Par

Ischl en de Dachstein). De routebeschrijvingen,

tenkirchen en Lech (in Oostenrijk). De andere tochten zijn Wasserläufer en Wiesengänger.

kaartjes en hoogtemeters zijn nauwkeurig en de

De Himmelsstürmer Route is opgesplitst in drie thema’s (kastelen, panorama, tuinen) en is met

informatie over overnachtingen en het openbaar

24 etappes en 358 km de kortste van de drie. Maar onderschat deze tocht niet want er wordt

vervoer ruim voldoende. Opvallend vind ik dat hij

17.000 meter geklommen en gedaald. Om Kress te citeren: hij is geschikt voor “sportlich ambiti-

de moeilijkheidsgraden in zelf verzonnen niveaus

onierte Wanderer”.

indeelt. Zijn conclusie is dat iedereen met enige

De gids geeft als extra allerlei uitstapjes, ruim twintig dagtochten rondom Füssen en de beklim

ervaring deze wandelingen aankan, dus verwacht

ming van de hoogste lokale top Grossen Krottenkopf op 2657 meter. En zoals te verwachten zijn

geen uitdagende trektochten. En dat is voor ge

de routebeschrijving van iedere etappe zeer uitgebreid. Er is een overzicht van de wisselende

noeg wandelaars goed nieuws. (Jeroen Gribling)

moeilijkheidsniveaus (toegelicht met tekst en symbolen), het openbaar vervoer, hotels, hutten.
Aangevuld met veel waardevolle tips voor de ‘sportief-ambitieuze’ wandelaar.

Walking the Salzkammergut: the Austrian Lake
District
Rudolf Abraham, Cicerone Press,
ISBN 9781852849962, € 24,95

De reisgids start met een waarschuwing: informeer voor vertrek naar de stand van zaken rond
Covid-19. Regels kunnen immers zomaar veranderen. Zo staat er dat in de berghutten een eigen
slaapzak verplicht is. Hoe lang nog? (Jeroen Gribling)

Himmelsstürmer Route
Maximilian Kress, Bergverlag Rother, ISBN 9783763345861, €16,90
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HET BETERE WERK

34

klassieke hoogtewandelingen verspreid over heel Zwitserland bevat Die schönsten Höhenweg der Schweiz, hoewel de auteurs iets meer tochten voorstellen in Tessin en Wallis. Dat is

nogal een bewering: de ‘mooiste’ en doorgaans valt dat mooiste nogal tegen. Maar het moet gezegd:
op de selectie van de bergwandelingen in deze gids valt niets af te dingen. Dat schrijf ik niet omdat
ik er zelf een aantal van gelopen heb, zoals de Tour des Muverans en de Sentiero Alpino Calanca,
maar het geeft me daardoor wel inzicht in de kwaliteit van de beschrijvingen. En die staat als een
huis. Zeker, er staan bergtochten in die voor iedereen geschikt zijn, zoals de Rigi Höhenweg boven
het Vierwoudstrekenmeer, maar vaker toch gaat het in deze gids om het serieuzere werk, waarbij

hoogtevrees en onzekere tred uit den bozen zijn. Denk aan de Via Alta della Verzasca in Tessin waar zelfs wat alpiene vaardig
heden bij komen kijken of aan die bewuste route door het Val Calanca.
De auteurs zijn zeer grondig te werk gegaan. Ze nemen de lezers als het ware mee op pad en beschrijven duidelijk wat je onder
weg kunt verwachten zonder onnodig breedsprakig te worden. Ook wordt er royaal gestrooid met alternatieven (wat te doen
als er te veel sneeuw ligt of waar kun je de wandeling ook beginnen/eindigen). Aan het eind van een beschrijving wordt aange
geven wat de voor- en nadelen daarvan zijn. Natuurlijk is er prachtige fotografie en zijn er de broodnodige overzichtskaartjes,
maar wat ik bijzonder kan waarderen is, dat er aangegeven wordt hoe moeilijk/zwaar welk deeltraject is. Dus niet één overall
moeilijkheidswaardering volgens dat precieze Zwitserse systeem. Parkeermogelijkheden, openbaar vervoer en de onderko
mens onderweg worden niet vergeten.
Al met al geeft Die schönsten Höhenweg der Schweiz inspiratie voor tochten voor de enthousiaste en wat ervarener bergwan
delaar. Ik heb mijn plannen voor volgend jaar al gemaakt. (Marcia van Bijnen)

Die schönsten Höhenwege der Schweiz
Ueli Hintermeister & Daniel Vonwiller, AT Verlag, ISBN 9783039021215, € 30,–

UITGELEZEN
KENDAL MINT CAKE – GENOT TEN TOP

W

at zullen Edmund Hillary en Tenzing Norgay gedacht

Deze biografie gaat ver in de tijd terug, naar de grootou

hebben, daar boven op de top van de Everest? Daar

ders en vooral de vader van Hillary. Die keerde gewond en

valt genoeg over te lezen. Maar wat at Hillary toen hij

gedesillusioneerd terug uit de Eerste Wereldoorlog. Met

boven stond en aan het uitrusten was? Zie je die beroem

de psychische gevolgen hiervan groeide Edmund op, sa

de foto voor je? Dat was geen afgewogen high-proteïne-

men met zijn broer en zijn zus. Dit zijn de verhalen die bio

energyreep maar een Kendal mint cake.

grafieën interessant maken: het benoemen van gebeurte

Toegegeven, ik wist dit ook niet. En ik wist nog meer niet

nissen, het plaatsen van deze in de tijd, de omgeving en de

over Hillary. Maar Michael Gill wel. Daarom waagde ik me

context. Het zijn de dingen die een mens en zijn karakter

eindelijk aan zijn ruim 500 pagina’s tellende biografie over

vormen en verklaren waarom alles op zijn plek valt. Daar

Edmund Hillary die in 2019 verscheen. Want Gill kende

voldoet dit boek ruimschoots aan.

Hillary persoonlijk. Hij heeft jaren met hem samengewerkt

Na meer dan 500 bladzijden weet je waarom Hillary meer

tijdens de vele expedities die na Everest volgden, als klim

was dan een van de markantste alpinisten ooit. Hij hield

mer, fotograaf, arts en auteur en niet minder als goede

zielsveel van de bergen en hun uitdagingen, van de Hima

vriend. Dat verschafte hem toegang tot diverse brieven,

laya, Antarctica en van thuisland Nieuw-Zeeland. Zij gaven

foto’s en memorabele stukken uit privé

hem bekendheid, een levensdoel maar ontnamen hem ook

collecties. Het kiezen moet hem zwaar

vrouw en kind. Een vervuld en tragisch leven tegelijk. Ed-

gevallen zijn en dit is dan ook gelijk het

mund Hillary is een aanrader voor onder de kerstboom,

minpunt van deze Hillary-biografie: de

want met dit boek kom je de feestdagen wel door. En doe

lezer verdwaalt af en toe in alle plaats

dan ook die Kendal mint cake erbij! (Kerstin Thederan)

aanduidingen, jaartallen en familiea
nekdotes die niet of zijdelings over
Hillary gaan.

Edmund Hillary – A Biography
Michael Gill, Vertebrate Publishing, ISBN 9781911342960,
€ 32,95
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Drakentanden. Bij helder weer zie je de
steile punt van Fitz Roy, ook Cerro Chaltén
genaamd (3375 m) van verre liggen.

Bovenaan de bucketlist van menig bergsporter prijkt Patagonië. Deze ZuidAmerikaanse regio is immens in alle dimensies met gigantische gletsjers, steile
rotsbergen en uitgestrekte steppes. Reisjournalist Tom van der Leij is er vele
malen geweest om te wandelen. Enkele adviezen van een doorgewinterde
Patagonië-wandelaar slaan we beter niet in de wind.
TEKST & FOTO’S TOM VAN DER LEIJ
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W

e kijken elkaar diep in de ogen. Mijn
vader en ik zitten amper twee meter van
elkaar in de tuin voor het huis van de
vrouw waar ik over drie uur mee trouw.
Alles is voorbereid, de gasten zijn van heinde en verre
naar La Plata in Argentinië gekomen en ik geloof hierin...
toch? Zojuist is een tortelduif met een harde klap tussen
ons tegen het raam te pletter gevlogen. Morsdood. En
hoewel we niet aan bijgeloof doen, zegt mijn vader
droogjes: “Mmm, dat is niet echt een goed teken, Tom.”
Een paar dagen later rij ik samen met mijn kersverse
Argentijnse echtgenote zuidwaarts richting het grote
merengebied naar de bekende stad Bariloche. Vanuit
Buenos Aires is deze plek in het noorden van Patagonië
in twee dagen rijden maar nét te doen met de auto.
Hoewel we afgesproken hadden niet aan een honeymoon te doen, voelt het toch wel een beetje zo, ware
het niet dat mijn ouders ons naar Bariloche vooruit zijn
gereisd. Als klein jongetje droomde Fred, mijn vader,
ervan ooit de machtige Andes te beklimmen. Mijn moeder houdt van wandelen. En nu ze voor het eerst in
Zuid-Amerika zijn vanwege de trouwerij is dit de perfecte kans. Ik voel het als een voorrecht om met hen
hier rond te mogen reizen.

Hoe fijn is het om de dag erna met mijn ouders alleen
op pad te gaan over het bijzondere Quetrihué-schier
eiland dat aan de zuidkant van het stadje ligt. Uren
doen we over het twaalf kilometer lange pad dat door
een eeuwenoud bos met bizar hoge woudreuzen loopt
zonder een sterveling tegen te komen. Het pad gaat
naar het Arrayanes-bos. De arayán (Uma apiculata) is een
boomsoort met een okergele stam die van nature alleen
hier in Patagonië groeit. De ultieme bekroning van
onze wandeling.
’s Avonds belonen we ons met een uitgebreid diner in
de gezellige Bistro Tinto van Martin Zorreguieta. Broerlief van onze vorstin is nooit te beroerd een praatje te
maken met de landgenoten van zijn grote zus en is een
geweldige gastheer. Tijdens ons gesprek komt ook zijn
liefde voor Patagonië al snel naar boven, en gaat het
over de eindeloze wandelingen en zeiltochten door het
merengebied.

 Het grote merengebied rondom
B ariloche is ook goed om per fiets en
boot te verkennen.

Mijn intense ontmoeting met dit mannetje Magelhaenspecht, een van de grootste
spechten ter wereld.



Beieren van Argentinië
In Nahuel Huapi, het oudste nationale park van het
gebied, ligt het meest toegankelijke en diverse deel van
Patagonië, het merendistrict. Met Andesstadje San Carlos de Bariloche als het perfecte startpunt om NoordPatagonië te verkennen. In de winter strijkt hier de jetset van Buenos Aires neer om los te gaan op de skipistes. Onze eigen koningin Máxima komt hier al van
jongs af aan en koestert dit gebied. Zij en haar man
hebben er een estancia, een soort boerderij met landgoed. In de zomer is dit een populair wandelgebied.
Het Zwitserland of Beieren van Argentinië wordt Bariloche gekscherend wel genoemd. De vele Italiaanse en
Zwitserse chocoladewinkels in de stad sluiten ’s avonds
hun rolluiken terwijl de parillas, de grillrestaurants,
juist hun deuren openen. In de wijde omgeving van
Bariloche liggen dorpen waarvan de gebouwen helemaal opgetrokken zijn in hout. Je waant je af en toe
net in de Alpen. Niet verwonderlijk want legio Duits
taligen streken hier tijdens verschillende migratiegolven neer en introduceerden hun architectuur en andere gebruiken. Daar zaten trouwens ook genoeg types
tussen met een dubieus oorlogsverleden.
“Wat is het hier gezellig”, verzucht mijn moeder bij een
rondje door het centrum van Villa la Angustura. Het
stadje aan de noordoever van het Nahuel Huapi-meer is
bijna geheel opgetrokken uit hout. Mijn moeder geeft
het woord gezelligheid altijd extra glans, ze is namelijk
altijd positief. Mijn ega vindt er niks gezelligs aan en
baalt ervan dat ze met haar schoonouders naar het
koude zuiden van het continent is gereisd.
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 Vroeg

opstaan om de zonsopkomst te
ervaren nabij de Otto Meiling-hut.
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Geweldige Bulderaar
En wandelen kun je er als de beste. Een paar jaar
eerder ben ik zelf hiernaartoe gereisd om de bergen
te verkennen. Een absolute aanrader is de bekende
trek naar Refugio Otto Meiling. Deze berghut is voor
velen een basis om tochten over de gletsjer te
maken. Vanuit Pampa Linda is het een dag stijgen.
De tocht, die door de alsmaar kleiner wordende
vegetatie gaat, is op zich al indrukwekkend. Vooral
de basten van sommige boomsoorten zien er met
hun ruwe stekels bijna dierlijk uit. De bomen worden struiken, de struiken gaan over in mossen, tot je
het laatste deel slechts over kale rotsen loopt. Wit
geschilderde rotsen leiden je naar de hut. De hut ligt
aan de voet van de machtige Tronador (3491 m)
tegen een gletsjer. De berg wordt wel de Geweldige
Bulderaar genoemd vanwege de lawines die met een
luid geraas van de hellingen naar beneden donderen. De krakende geluiden van de altijd in beweging
zijnde gletsjer zijn onheilspellend. De Tronador is

een oude vulkaan met op zijn flanken een gigantische ijsmassa die als een magneet op wandelaars en
klimmers werkt.
In gedachte ga ik terug naar al die voorgaande keren
dat ik in Patagonië was. De eerste keer was in maart
2006. Nietsvermoedend stapte ik op mijn slippers,
gehuld in T-shirt en korte broek uit het vliegtuig in El
Calafate. Het waaide er zoals altijd in Patagonië, maar
dat wist ik toen nog niet. De koude wind deed mijn
hele lichaam rillen. Mijn jas en trui zaten in mijn koffer maar die bleek pas de volgende dag te arriveren.
Beginnersfoutje. Met een dag vertraging konden we uiteindelijk op stijgijzers en onder begeleiding de Perito
Morenogletsjer op. Helaas regende het en was het zicht
ronduit slecht. Wederom had ik iets geleerd, geduld
bewaren en het weer afwachten, ook hier.

Vossen
Een paar dagen later, toen we met langeafstandsbussen in Chili bij het wereldberoemde nationale park

 Het ziet er suf uit om in een treintje achter elkaar
over de wereldberoemde Perito Morenogletsjer te
wandelen, maar als je er toch bent dan vooral met
mooi weer doen.

Het Caprimeertje, paar uur lopen buiten El Chaltén
biedt een prachtig zicht op Fitz Roy.



 De Refugio Otto Meiling ligt tussen de Castaño
Overagletsjer en de Alercegletsjer in.
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Torres del Paine aankwamen, maakte ik een volgende
fout. Met een ter plekke gehuurde muffige tent, gare
matjes en ranzige slaapzakken liep ik met vrienden
richting de toiletblokken van de geïmproviseerde
camping. Alle tentjes van veelal Argentijnse en Chileense jongeren stonden pal achter de stinkende toiletgebouwen en niet eens hier op deze idyllische plek
aan de rivierbedding. Snel plaatsten we ons tentje
naast de boom. Enkele Argentijnen fronsten hun
donkere wenkbrauwen. Toen de nacht haar intrede
deed werd duidelijk waarom deze prachtplek toch
iets minder geschikt was. Terwijl we het avondeten
klaarmaakten werden we omringd door een dozijn
hongerige vossen. En in plaats van heerlijk slapen
was het alle hens aan dek. De rivierbedding fungeerde als een windtunnel en trok ons tentje met ons erin
omver. Ik heb met al mijn kracht grote keien op de
hoeken van onze gammele constructie moeten rollen
om hem niet helemaal kwijt te zijn. We deden die
nacht geen oog dicht en werden ’s morgens heimelijk
uitgelachen door wat blowende jongeren die zich
opmaakten voor de Circuito W, de populaire trektocht in Paine.

Blauwschakeringen
Op een andere reis in 2012 keer ik terug in El Calafate. En weer moet en zal ik de Perito Morenogletsjer
opgaan maar wacht dit keer tot de weersvoorwachting goed is. De zon schijnt. Met een toeristenboot
varen we een stukje over Lago Argentino, het grootste

meer van het land, om aan de rand van de ijsmassa te
geraken. Een korte wandeling door het bos brengt
ons tot aan het wel zestig meter dikke ijspakket. Net
wanneer ik mijn ijzers onderbind, landt er pal naast
me een zwarte vogel met een rode kop en dito kuif.
Deze Magelhaenspecht slaat me van een paar meter
afstand een tijdlang gade alsof hij me succes wenst en
verdwijnt dan in de lucht.
De ervaring van het betreden van de beroemde gletsjer
is adembenemend hoewel we aan een touw achter
elkaar in een treintje lopen. Verderop zie ik nog een
paar touwgroepen en achter een ijsberg spot ik nog
meer. En terecht bedenk ik: het is iets dat iedereen
moet ervaren. Die wonderbaarlijke blauwschakeringen
die van tint verschieten, dat ijs dat smelt en kraakt…
Deze ijsmassa leeft.

Fitz Roy
Vanaf El Calafate reizen we met een huurauto door
een dor steppelandschap naar de ultieme hike hotspot
van Argentinië. De hemel is nagenoeg wolkenloos
waardoor de beroemdste berg van Argentijns Patagonië, de Fitz Roy, al van tientallen kilometers ver te
zien is.
Je bent meteen gecharmeerd door de kleinschaligheid
en de toegankelijkheid van het dorp El Chaltén. Toch is
dit het wandelwalhalla van Argentijns-Patagonië. Hier
hoef je geen dure parkgelden te betalen, rijden er geen
bussen tot aan het begin van de trail. Je treft er een
rommeltje aan barretjes, restaurants, hostels en hotels
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BERGWIJZER
De zuidpunt van Zuid-Amerika,
tussen de Rio Colorado en Straat
Magellaan, heet Patagonië en ligt
deels in Chili en in Argentinië. Het
gebied beslaat meer dan 1 miljoen vierkante
kilometer. Het overgrote deel van het Argentijnse deel is droog, koud en winderig. Het majesteuze Andesgebergte loopt als een ruggengraat van noord naar zuid en houdt de neerslag tegen waardoor er een bijzondere vegetatie is. Er liggen gigantische ijsmassa’s waarvan
de Perito Morenogletsjer de bekendste is.
BESTE PERIODE

Oktober t/m maart. Januari is het zomer
vakantie en druk.
VERVOER

Je kunt in principe alles met een van de langeafstandsbussen doen, luxe stoelen en enorme
afstanden. Vliegen naar El Calafate is een optie wanneer tijd een probleem vormt.
De enige manier om de wijde omgeving goed
te verkennen is per auto. Via Sunny Cars
(www.sunnycars.nl) zijn alle verzekeringen inclusief, wel handig gelet op de staat van de
wegen.
VISA EN AMBASSADES

Visum voor 90 dagen in beide landen bij aankomst verkrijgbaar.
SLAPEN

Ruta 40: Estancia Chenqueniyen ligt echt in
the middle of nowhere, een echt stukje wilde
westen aan de noordkant van de regio. Op
meerdaagse tochten je (huur)tent meenemen
of in een refugio overnachten (reserveren).
ONZE TIPS

• Chili: minder bekend maar even mooi: vier-
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daagse trektocht naar Cabo Froward, de zuidelijkste punt van het vaste Amerikaanse
continent. Langs de kust en met een aantal
rivierdoorsteken. En de vijfdaagse trekking op
Isla Navarino ten zuiden van Ushuïa.
• Mocht je ter plekke outdoorspullen nodig
hebben, neem contact op met de Nederlandse Katje Broersen die een online buitensportzaak heeft: www.lacumbreonline.cl
• Wil je een meerdaagse ruitertocht maken
nabij Bariloche, neem contact op met de
Nederlandse Ariane Helleman:
www.arianepatagonia.com.ar
KAARTEN

• www.pixmap.org – topografische kaarten.
• Monte Tronador, Aoneker, 1:50.000 – voor
Tronador, Refugios Otto Meiling & Agostino
Rocca.
• www.clubandino.org – bij Club Andino in
Bariloche kun je terecht voor passen en kaarten.
• www.elchalten.com – voor informatie over
zelfstandige tochten.
LEESTIP

Reishandboek Argentinië – Buenos Aires en
het zuiden, Patrick van der Doef, ISBN
9789038925837
MEER WETEN?

• www.las.nl – voor individuele reizen naar
Patagonië maakt LAS, de kleinschalige
Latijns-Amerikaspecialist, reizen op maat
waarbij het individu voorop staat.
• www.trekbariloche.com – alles over trekking
rond Bariloche op de website van Jeremy Ivens.
• www.nahuelhuapi.gov.ar – nationaal park
Nahuel Huapi, Spaanstalig.
• www.patagonia.com.ar – meertalig.
• www.parquetorresdelpaine.cl – nationaal
park Torres del Paine, meertalig.

Het ijs van deze gletsjer schuift elke dag een dikke
meter op en breekt dan voor je neus af, goed te zien
vanaf de uitkijkpunten.



waar gezelligheid en charme het van culinair en hoogstaand winnen. Je kunt direct vanuit het dorp beginnen
aan een van de vele wandelingen, de een nog mooier
en zwaarder dan de ander. Zo ben je binnen mum van
tijd aan de voet van het Capri-gletsjermeer en struikel
je onderweg over de bijzondere subarctische vegetatie.
Het enige nadeel is dat je vaak hetzelfde pad ook weer
terug moet lopen.
Als het weer het toelaat en de Fitz Roy er zin in heeft
trekt die steile bergwand alle aandacht, als een magneet wordt je oog naar die grijze kammen getrokken.
Echter, alleen de echte technische wandklimmers kunnen er dan nog iets mee. Wanneer we wegrijden cirkelen op grote hoogte verschillende condors boven ons. Ik
kan dit niet anders zien dan als een uitnodigend teken
om hier ooit terug te komen.
Tussen die Argentijnse en mij is het overigens niets
meer geworden. Sinds een aantal jaar heb ik mijn soulmate Melissa aan mijn zijde, af komstig van het NoordAmerikaanse continent die het nog niet weet maar
waar ik, wanneer deze uitgave uitkomt, op mijn knieën
voor ben gegaan. Ik wil met haar zeker naar Patagonië.
Een bucketlist heb ik niet nodig. n

VOLGEND NUMMER

De nieuwe BERGEN MAGAZINE ligt op 1 maart 2022 in de winkel
THEMA

EN OOK NOG

Alta Via 4
Tweede kans in de
Dolomieten
Veel te beleven in
basiskamp Leysin
Is daar iemand?
Solo in een hutje
op de berg
Schreckhorn
Hoe lijden tot kunst
verheven werd

WOW!

De mooist gelegen berghutten
in de Alpen

BERGEN

inspiratie voor
bergwandelaars

magazine

Jaargang 15, nummer 5, december 2021
Bergen Magazine is een uitgave van Virtùmedia
en verschijnt vijf keer per jaar

(pdobbelaer@virtumedia.nl)
Postbus 595, 3700 AN Zeist
Telefoon +31(0)30-6920677

Redactieadres
Bergen Magazine
Postbus 595, 3700 AN Zeist
www.bergwijzer.nl

Uitgever België
Virtùmedia, Pepijn Dobbelaer
PO BOX 955, 1934 EMC-Brucargo

Hoofdredactie
Jonathan Vandevoorde
Eindredactie
Marcia van Bijnen
Redactie
Daan Couwenbergh, Noes Lautier, Frank Peters,
Jan van der Straaten, Peter Strookman,
Simone van Velzen, Bert Vonk, Sean Vos
Verder werkten aan dit nummer mee
Jorian Bakker, Sarah Bierens, Robert Eckhardt,
Jeroen Gribling, Tom van der Leij, Florien van
Rees, Kerstin Thederan, Adri Ulfman
Vormgeving
TwinMedia bv, Zeist, Sanne Heuker
Bladmanagement & advertenties
Klaartje Grol, kgrol@virtumedia.nl,
Telefoon +31(0)30-3072248
Marketing & samenwerkingen
Arjen van Wifferen, avanwifferen@virtumedia.nl
Telefoon +31(0)30-3075780
Druk
Veldhuis Media, Raalte
Distributie
Nederland: Betapress, www.betapress.nl
België: AMP, www.ampnet.be
Uitgever Nederland
Virtùmedia, Pepijn Dobbelaer

Abonnementen
De prijs voor een abonnement bedraagt € 32,45
per jaar (vijf nummers). Aan een abonnement
buiten Nederland of België zijn extra verzend
kosten verbonden. Neem hierover contact op met
de klantenservice.
Abonnementen kunnen bij ieder nummer ingaan en worden elk jaar vernieuwd. Aanmelding kan via onze website www.bergwijzer.nl of
via de klantenservice op telefoonnummer
+31(0)85-0407400 (ook voor vragen over
bezorging).
Adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden
doorgegeven met vermelding ‘Bergen Magazine’
en van de oude en nieuwe adressering en het
nieuwe telefoonnummer.
Opzeggingen dienen schriftelijk met een termijn
van minimaal 1 maand te worden doorgegeven.
Contact: Uitgeverij Virtùmedia, t.a.v. Bergen
Magazine, Postbus 595, NL-3700 AN Zeist.
Tel. 085-0407400,
e-mail: klantenservice@virtumedia.nl
Lees hier hoe we met uw persoonsgegevens
omgaan www.virtumedia.nl/privacy-statement
© Bergen Magazine. Niets uit deze uitgave mag
op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd
en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van de uitgever.
ISSN 1873-8966.

NOG GEEN ABONNEE?
Meld je vóór 13 februari aan, dan krijg je
het nieuwe nummer al op 25 februari
thuisgestuurd!
www.bergwijzer.nl/abonnement

Veluwe Outdoor
totaal concept
Het Veluwe Outdoor Totaal Concept heeft tot doel om de
juiste schoen voor uw voeten te vinden voor uw wandeling.
De vragen die daarbij beantwoord worden zijn:
1

Welke soort wandeling

2

Maatvoering lengte breedte wreefhoogte

3

Type inlegzool

HEUPTASSEN EN
(DAG)RUGZAKKEN
KEUZE UIT MEER
DAN 100 MODELLEN
MEINDL & HANWAG
DE JUISTE SCHOEN IN
LENGTE EN BREEDTE!!

VOOR IEDERE VOET MAAT 36 T/M 54 (UK 3,5 T/M 17)
DE MEESTE OOK IN HALVE MATEN

VOOR IEDERE VOET EEN
PASSENDE SCHOEN

voor iedere voet een
Wij zijn gespecialiseerd zijn om
den. Dit doen we door:
goed passende schoen te vin
wandelingen u wil maken
 Te luisteren naar u welke
 Het kijken naar uw voeten
k type schoen voor u
 Uit ervaring adviseren wel
r het wandelen op
het meest geschikt zou zijn voo
ar ook lopen van
asfalt, bos, bergwandelen, ma
hooggebergte
meerdaagse trektochten in het
schoenen voor de
 Wij zijn gespecialiseerd in
voet” “de brede voet”
“standaardvoet”, “de moeilijke
ten met
en geschikte schoenen voor voe
enkel / gewrichtsproblemen
modellen laag, halfhoog,
Door meer dan 250 voorraad
t zit er vast een schoen
hoog van soepel tot stijgijzer vas
de week wandelt of 3
voor u bij Of u nu een uurtje in
gen, wij hebben het.
weken een huttentocht in de ber

Stationslaan 41a, 8071 CK Nunspeet, 0341 - 27 08 47
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