
LOKATIE

STEEKKAART

Verslagen  >  6 dagen over de Dolomiten Höhenweg 1

6 dagen over de Dolomiten Höhenweg 1

het kan ook spoken in de zomer...

Na vele tochten te hebben georganiseerd in de Franse Alpen werd het tijd om de blik wat te

verruimen en ons eens op de Dolomiten te richten. Eén van de mooiste (en minst zware) tochten is

de Dolomiten Höhenweg 1. Een prachtige tocht van in totaal 150 km waarvan wij een deel hebben

gelopen in de ons beschikbare tijd van een week. Het werd een belevenis met extremen.

Verslag van eisenburger, 07 april 2010.

Aankomst.
Na een snelle autoreis via de Fussen, Innsbruck en de Brennerpas, verzamelen we `s avonds in rifugio Pederu,
gelegen aan het eind van het Rautal. Het is een oud officiershotel uit de Eerste Wereldoorlog en inmiddels lange tijd
al in gebruik als berghotel. Ik heb wederom een bonte verzameling van familie en kennissen bereid gevonden om
deel te nemen aan een nieuwe tocht. In totaal zijn we met 8 man. Variërend van oude, ervaren rotten tot complete
nieuwelingen. De oude rotten, verder ‘de bejaardenclub’ genoemd, weet in principe waar ze aan beginnen maar
vragen zich aan het eind van de avond hardop af of ze het nog wel kunnen en de nieuwelingen weten juist niet waar
ze aan beginnen maar bruisen van de energie en kunnen niet wachten om te starten. 
Alleen de weersvoorspelling baart enige zorgen voor de komende dagen…

Dag 1 Pederu – Scotoni.

Het is droog, fris, en het ziet er wat dreigend uit. De rugzakken worden gepakt, de waterflessen gevuld, het gaat
beginnen. We dragen alleen wat extra droge en warme kleding met ons, wat lekkernijen voor de komende zes
dagen, en de gebruikelijke zaken die je nodig hebt voor een huttentocht. Al met al valt het gewicht dus wel mee.
Bijna elke dag komen we halverwege wel een rifugio of iets dergelijks tegen waar we kunnen lunchen. 
Zo is ons eerste doel de Faneshutte op 2060 mt. Die bereiken we via een pittige klim van 2,5 uur. De kam van de
Kreuzkofelgruppe komt in zicht, de kop is eraf. Onder het genot van een kop koffie met apfelstrudel begint het
buiten onbedaarlijk te plenzen. Als het wat mindert zetten we de tocht weer voort richting Limojoch. We nuttigen
de lunch bij de Ucia di Gran Fanes. 
We zitten nu op de Gran Fanes hoogvlakte, omringd door de toppen van de Kreuzkofelgruppe en met de
Conturinesspitze in beeld. De zon komt er zelfs even door. Daarom kiezen we voor de steile klim door een
blokkenterrein naar het Forcella del Lago op 2486 mt. We kunnen ook onderlangs naar de Rifugio Scotoni maar het
weer zit mee dus we gaan verder stijgen naar de Forcella, een breuk tussen de Cima Scotoni en de Piza del Lech,
van verre al te zien. Het piepen en kraken van de bejaardenclub begint nu echter zorgwekkende vormen aan te
nemen dus de ‘jonge’ honden leggen de zweep er nog maar eens over, draaien de gashendels vol open en stormen
omhoog. Op de Forcella aangekomen worden ze bijna weer net zo hard terug geblazen door de enorme wind die
door het gat storm. Diep onder ons ligt het diepblauwe, kleine Lago Lagacio en als we allemaal bijelkaar zijn dalen
we snel af via een nieuw, goed aangelegd pad met talloze haarspelden. Niet alleen zien we in de verte de
Marmolada liggen maar ook het pad waarover we in principe de volgende dag naar de eveneens zichtbare rifugio
Lagazuoi lopen. Goed zichtbaar is dat het pad volledig onbeschut door een steenwoestenij loopt. 
Tijdens de afdaling begint het te betrekken en uit de richting van het donkere en dreigende Marmoladamassief
rollen de eerste donderslagen onze richting op.
Net voor de hel los barst komen we aan bij rifugio Scotoni, een gemoedelijke, kleine privéhut met zeer nette
kamers met douches. Wat een luxe en wat een prachtige eerste dag.

*Dag 2 Scotoni – Col Galina *

Het is wederom droog maar behoorlijk mistig als we na een goed ontbijt weer op pad gaan. Ik kies voor een
alternatieve route naar de Forcella de Salares op 2280 mt omdat de weersvoorspelling voor vandaag wel erg slecht
is. Regen en zelfs kans op onweer. Als we in onweer terecht komen op de onbeschutte lange klim naar rifugio
Lagazuoi op 2750 mt, lijkt me dat niet prettig en zelfs gevaarlijk. Dus op naar Salares. Aldaar kunnen we namelijk
alsnog doorklimmen naar Lagazuoi of afdalen naar de Passo di Valparola. Onderweg trekt de mist wat weg en hebben
we fraaie uitzichten op de afdaling langs de Cima Scotoni van gisteren. Prachtig. Het begint echter al snel te
regenen en de eerste donderslagen en bliksemflitsen dienen zich nu ook al aan. Bij Forcella Salares staat mijn
besluit vast, we gaan dalen naar de Passo di Valparola. Het heeft geen zin om ons bloot te stellen aan onweer op
een onbeschut terrein terwijl we toch niets zien. Tijdens de steile, fraaie afdaling wordt de regen zelfs hagel, echt
warmer wordt het er ook niet op. Op de pas laten we de koffie goed smaken en warmen we ons op in het
restaurant. Over het asfalt gaat het vervolgens door de regen enige kilometers naar de Passo Falzarego alwaar we
de oorspronkelijke route weer op kunnen pikken. Af en toe dondert het. Na wat broodjes te hebben verorberd in de
souvenirshop annex café op de pas, temidden van werkelijk allerlei opmerkelijke Hitler- en Mussolini-parafernalia,
besluiten we door te gaan voor het tweede deel van de dag, de klim naar de schitterend gelegen rifugio Nuvolau op
2575 mt, via rifugio Averau.

Het blijft plenzen en na een gigantische donderslag begin ik toch een beetje te twijfelen of we er wel slim aan
doen om door te lopen. Maar goed, we hebben nog tijd genoeg en kunnen altijd weer omkeren naar de pas als het
echt te gek wordt. Na een half uurtje stijgen is de regen ongemerkt overgegaan in natte sneeuw. Iets verder en
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hoger gaat dit al snel over in echte sneeuw. Het duurt echter enige tijd voordat het besef echt tot me doordringt
dat we daadwerkelijk door een serieuze sneeuwbui lopen. Het onweer lijkt daarentegen aan intensiteit te hebben
ingeboet. Het dondert en bliksemt niet meer en dus lopen we verder en verder door een steeds witter wordend
landschap. Het pad is met enige moeite nog zichtbaar. Na een tijdje roept iemand voorop een nummer dat nog op
een rotsblok zichtbaar is, ik controleer het op de kaart, en shit, we zitten verkeerd. Ongemerkt hebben we toch een
splitsing gemist en zijn ongemerkt rechtdoor gelopen alwaar we enigszins links hadden moeten aanhouden. We zitten
inmiddels op 2350 mt hoogte zie ik op de hoogtemeter. De Forcella Averau ligt nog 100 mt. hoger. Op zich is dat
niet zover meer omhoog maar we moeten dus eerst weer afdalen om de splitsing te vinden. En het blijft maar
sneeuwen. De bodem is nu helemaal bedekt, alles is wit en het is flink afgekoeld. Waarschijnlijk is de 0 graden-
grens plots snel gezakt anders sneeuwt het natuurlijk niet en blijft de sneeuw ook niet liggen. Eerst gaan nu de
mutsen op en handschoenen aan want we moeten warm blijven. Pa blijkt echter zijn handschoenen helaas vergeten
te hebben.

Na ongeveer 10 minuten afdalen zie ik iets wat op een splitsing lijkt en een nummer dat wijst op de goede richting.
Het pad stijgt hier echter behoorlijk steil door een nauwe schoorsteen omhoog. Is dit echt het pad?? Ik waag het
erop, de aanwijzingen liegen niet. Wel moeten we nu ook onze handen gebruiken om naar boven te klauteren. Met
droog weer waarschijnlijk goed te doen maar onder deze barre omstandigheden is het echt serious business. Het
sneeuwt maar door, de rotsen zijn glad, het zicht is zeer slecht, oriënteren is nauwelijks mogelijk, geen toppen in
beeld, geen uitzicht en we zijn inmiddels ook behoorlijk aan het afkoelen omdat we geen tempo maken. Pa glijdt
plots uit en valt achterover tegen Oom die hem behoedt voor een gemene val. Ik laat de groep nu even halt houden
in de schoorsteen, dit voelt niet goed aan. Pa klaagt wat over gevoelloze vingers en kan niet aangeven waarom hij
nu precies viel. Ik vraag mezelf af hoe lang het nog zou zijn naar de Forcella Averau want vlak daarachter ligt de
rifugio Averau alwaar we ons kunnen opwarmen. Aldaar kunnen we de sneeuwbui afwachten en bezien of we nog
doorlopen naar Nuvolau.

Is het echter nog wel verantwoord om door te gaan onder deze voor ons behoorlijk extreme omstandigheden? En het
wordt met de minuut erger. Ik besluit zelf even door te klimmen om te zien of ik aanknopingspunten kan vinden.
Wat hoger zie ik geen enkel teken dat me zekerheid biedt dat de Forcella nabij is of dat we op het goede pad
zitten. Geen steenmannetjes of markeringen. Alleen maar meer en meer sneeuw. Als ik zeker zou weten dat we nu
binnen een half uur in de hut zouden zijn zou ik doorgaan. Maar ik weet het niet 100% zeker. Nu twijfel ik niet meer
en keer snel om naar de groep.

Ik ga het er niet op wagen. Ik weet niet of het weer nog verder gaat verslechteren, de gevoelloze handen van Pa zit
me ook niet lekker, de vraag of we wel goed zitten en hoe ver het nog is, de barre omstandigheden. We keren om
en gaan terug. De weg naar beneden is nu nog goed te vinden en we hebben nog voldoende energie om af te gaan
dalen. Er is weinig discussie nodig om de groep ervan te overtuigen dat we rifugio Nuvolau helaas niet gaan halen.
We keren om en beginnen aan de afdaling naar Passo Falzarego. De sneeuw wordt weer regen en na een uur staan
we weer op de pas.
Daar moeten we ons echt opwarmen in het café want we zijn, ondanks de regenkleding, toch flink afgekoeld. Ik bel
rifugio Nuvolau en vertel ze dat we helaas niet kunnen komen. Ze begrijpen het maar al te goed, meerdere gasten
hebben al afgebeld. Op de kaart staat dicht bij de pas een andere rifugio aangeduid, rifugio Col Galina. Daar zijn we
gelukkig van harte welkom.

_p(. Na de tocht, thuis aangekomen, vernam ik van de ramp die zich een dag na onze sneeuwtocht, op de Zugspitze
had voltrokken. Tijdens een hardloopwedstrijd met honderden deelnemers naar de top van de Zugspitze en terug,
zijn door onderkoeling 2 doden gevallen. Ook hier sloeg het weer zeer snel om, de regen werd sneeuw en tientallen
mensen zijn per helicopters van de berg afgehaald vanwege ernstige onderkoelingsverschijnselen. Twee hebben het
niet overleefd. De meeste hadden niet meer dan een korte broek en t-shirt aan, terwijl de voorspellingen toch niet
best moeten zijn geweest. http://www.merkur-online.de/regionen/garmisch/Unfaelle-Alpinismus;art8855,944008.
Ook de 3 Nederlandse doden op de Mulhacen, Sierra Nevada, Spanje, in 2003, vlakbij de hut, waren het gevolg van
onderkoeling. Ik ben blij dat wij zijn omgekeerd. Onderkoeling moet niet onderschat worden. Je ziet het niet echt
aankomen en voordat je het beseft kun je flink in de problemen zitten._
Dag 3 Col Galina- Citta di Fiume

Het is staalblauw. Alle sneeuw en ellende van de vorige dag zijn verdwenen en vergeten. Op zich was het ook wel
weer aardig om mee te maken. Je weet dat het altijd kan gebeuren in de bergen en nu was het dan zover.
Via de huttenwaard is een Landrover geregeld. 8 Rugzakken worden op het dak gebonden en 8 man proppen zich in
de auto. De afdaling richting Cortina d’Ampezzo wordt ingezet en vervolgens rijden we weer omhoog de Pass Giau
op. Een prachtige col, met steeds indrukwekkender uitzichten. De ene haarspeld na de andere volgen elkaar in rap
tempo op. Op de col aangekomen pikken we de route weer op, maar niet na eerst van een heerlijke espresso met
superzicht op het Marmoladamassief en de Sella groep te hebben genoten. Ook de rifugio Nuvolau kunnen we goed
zien liggen hoog boven de pas. Jammer dat we die niet bereikt hebben. Onder schitterende omstandigheden
vervolgen we onze tocht langs de Alta Via 1 die zich nu richt op het Monte Pelmo massief.

Over een schitterend pad lopen we door de frisse ochtend richting de Forcella Giau en de Forcella Ambrizzola,
onderlangs de markante Becco de Mezodi. Langzaam komt het topje van de Monte Pelmo in beeld. Het weer is
prachtig en het contrast met de vorige dag is enorm. Iedereen geniet met volle teugen. De Monte Pelmo toont zich
steeds grootser en grootser. Achter ons zien we af en toe nog de Marmolada. Bij de Forcella Col Duro aangekomen
toont de Monte Pelmo (3168 mt) zich in zijn volle glorie en wat verder bij Casera Prendera leggen we ons neer in het
gras om er eens goed voor te gaan zitten. Prachtig. Ook de lange keten van het Civetta-massief is in beeld. Na een
uurtje dalen we langzaam af en lopen het laatste deel, voor het eerst sinds de start, weer net onder boomgrens naar
rifugio Citta di Fiume (1918 mt), prachtig gelegen aan de voet van de Monte Pelmo. Onder het genot van een koele
Weissbier genieten we heerlijk in de volle zon na van deze superdag.

Dag 4 Citta di Fiume- Coldai

De voorspelling is weer erg goed voor vandaag en na een stukje bos met af en toe een Turkse Lelie langs het pad
komen we in een open blokkenterrein, pal onder de wand van de Monte Pelmo. Na een uurtje komen we aan bij de
3e grote Dolomietenpas, de Passo Staulanza, alwaar zich ook een rifugio bevindt. Hier houden we even halt en slaan
wat sandwiches in voor de lunch later op de dag. 
Op dit punt kunnen we kiezen om verder af te dalen naar Pala Favera op 1500 mt en vanaf daar weer flink te gaan
klimmen. We kiezen er echter voor een stukje asfaltweg te volgen naar Casera Vescova (1734 mt), om aldaar te
stijgen, via Col dei Baldi (1922 mt) en Casera di Pioda (1816 mt) naar het einddoel van deze dag, Rifugio A. Sonino
al Coldai op 2132 mt.



Het is een beetje een overgangsetappe tussen 2 massieven in. Het middendeel vanaf Passo Staulanza tot Col dei
Baldi is het minst fraaie deel van de tocht. Maar de slotklim naar de hut is weer helemaal zoals het hoort. Na een
pauze vlak voor de Casera di Pioda, met een indrukwekkend zicht op de noordelijke uitlopers van het Civetta-
massief, beginnen we aan het laatste deel van de etappe. Het pad is zeer goed begaanbaar en zelfs grotendeels
geplaveid met grote, inmiddels gladgeslepen stenen. Jammer van de vele onnodige afkortingen tussen de
haarspeldbochten in. De erosie doet hier zijn vernietigende werk en maakt diepe geulen. En dat terwijl er toch een
prachtig, regelmatig stijgend pad is aangelegd.

Bij de hut aangekomen zet de bejaardenclub zich achter een welverdiende pot bier op het terras. De jonge honden
verkiezen nog even een korte wandeling naar het Lago Coldai.

Dag 5 – Coldai- Vazzoler.

De dag van vandaag belooft een schitterende traverse onderlangs de noord-west wand van het Civetta-massief. Enige
kilometers lang loop je op langs talloze Cimes, Torres en Puntas die boven de bijna loodrechte wanden uittorenen,
tezamen het massief vormend. 
Maar dan moet je wel zicht hebben…
De mist, die de avond van tevoren zich al aankondigde, wil van geen wijken weten. Het is droog maar het zicht is
zeer beperkt, ongeveer een 50 meter, en dan verdwijnt alles in de soep. Het pad is op zich goed gemarkeerd maar
omdat het een populaire route is zijn er af en toe meerdere mogelijkheden. Dus oppassen geblazen en bij elkaar
blijven, want je loopt zo uit elkaars zicht.

Het waait behoorlijk waardoor ons af en toe even een blik op een klein deel van de enorme wand is gegund. Het
zijn maar momenten. Het pad loopt hoofdzakelijk door rotsachtig terrein, ruim boven de 2.000 mt, en is redelijk
vlak tot het punt waar de afslag naar rifugio Tissi naar rechts buigt. 
Daar moeten we een lunch zien te regelen dus klimmen we zo’n 250 mt omhoog naar de hut alwaar we ons tegoed
doen aan allerlei lekkers. Vanuit de hut met zijn grote panoramaruiten zou je dus een schitterend zicht moeten
hebben op de Civetta. Maar ja…

Heel af en toe breken de langsvliegende wolkenflarden even open en blijkt er inderdaad een loodrechte wand in
beeld maar de top is ons niet gegund. 
Vanaf rifugio Tissi, alwaar we weer een paar zakken vol dik belegde sandwiches met kaas inslaan, dalen we af via
een ander pad naar de hoofdroute. 
Het wolkendek trekt zich nu wat meer omhoog en we krijgen wat meer zicht. We dalen langzaam en komen in een
wat vriendelijker aandoende, meer begroeide vallei. Langs het pad groeit Edelweis tussen de rotsen en we lunchen
temidden van een kleurrijk bloementableau.

Tijdens het laatste deel dalen we wat verder en vlak voor we de boomgrens naderen zien we toch nog de beroemde
Torre Venezia, een loodrechte pijler die de zuidelijke begrenzing vormt van het Civetta massief. We dalen nu verder
het bos in, draaien naar het oosten en belanden even voor de hut op een fraaie open plek alwaar we ook de overige
loodrechte uitlopers van het massief goed kunnen zien. Indrukwekkende zuilen die hoog boven ons uit stijgen. Het
doet bijna sprookjesachtig aan. Iets verder ligt op 1.700 mt de rifugio Vazzoler, ons einddoel voor vandaag. De hut
ligt aan een grote open plek in het bos. Vanaf de houten banken in de tuin heb je een schitterend zicht op de
nabijgelegen torens zoals de Cima Bussaza en de Torre Trieste.

Dag 6 
De laatste dag alweer. We dalen ruim 1.000 mt naar het dorp Listolade dat we al ver in de diepte onder ons kunnen
zien liggen. Het ligt in het dal van de Cordevole. Een fraaie daling met vele haarspelden. 
In Listolade worden we netjes op tijd opgehaald door de taxiservice van de Pederu-hutte. Die rijdt ons over
verschillende Dolomiten-passen weer veilig terug.

Conclusie
Een fantastische tocht door een afwisselend landschap, langs de met scherpe pieken bezaaide

massieven van dolomitengesteente zoals de Tofane, Averau, Monte Pelmo en Civetta. Zeer goed te

doen door de hoge “huttendichtheid”. Geen technische moeilijkheden.

De Alta Via 1 begint bij de Pragser Wildsee, in de buurt van Brüneck (Brunico), en eindigt in Belluno. De route loopt noord-
zuid. Het is een lijnwandeling dus aan het einde nemen we een taxi terug. In totaal is de route ca. 150 km lang. Daar staan 8
tot 12 dagen voor.

Aangezien wij een week hebben, inclusief heen- en terugreis, heb ik gezocht naar een route van 6 wandeldagen. Zo
ingedeeld dat er enige opbouw in zit qua belasting, met een goed te bereiken startpunt waar eenvoudig de route kan worden
opgepikt alsmede een eindpunt van waaruit we weer zonder problemen terug kunnen reizen naar het begin.

Zodoende is een tocht ontstaan zonder hele zware (lange) dagen, gemiddeld zo’n 4 à 5 uur looptijd per dag, die langs en
door de meest spectaculaire massieven van dit deel van de Dolomiten loopt.

We haken de tocht in bij rifugio Pederü (gelegen boven St. Vigil, aan het einde van het Rautal) op 1.500 m. hoogte en
bereikbaar per auto. Dit eenvoudige berghotel ligt aan de Alta Via 1. Het biedt toegang tot het natuurpark Fanes Sennes
Prags. Een verzameling van uitgestrekte hoogvlaktes boven de 2.000 m.

Daarna komen we pal langs de Conturinesspitze, en het massief van Tofane di Mezzo en Tofane di Rozes, enorme
indrukwekkende wanden.

We kruisen na een afdaling de Passo di Falzarego (een beroemde col uit de Giro, de Ronde van Italië) en klimmen na de pas
weer naar het gebied dat gedomineerd wordt door Monte Averau en Nuvolau.

Het einddoel van deze dag, de rifugio Nuvolau, is spectaculair gelegen als een soort adelaarsnest, op bijna 2.600 m, op de
top van de Nuvolau.
De oudste hut van de Dolomiten, uit 1883, geen stromend water, geen elektra, maar de locatie en het sublieme uitzicht
compenseert dit betrekkelijke gemis.

We dalen weer af, kruisen wederom een beroemde Dolomitenpas, de Passo di Giau, en stijgen langzaam door een ruig gebied
richting het massief van de Monte Pelmo, van ver al te zien.



En we eindigen de tocht met de schitterende Civetta-traverse, een pad dat pal onder de “wand aller wänden” doorloopt, die
meer dan 1.000 m. bijna loodrecht omhoog rijst en eindigt op de top van de Civetta.

De laatste dag dalen we af naar het dal alwaar we in Listolade worden opgehaald door een taxibusje van de eigenaar van de
Pederühutte, die onze groep van 8 man weer ophaalt en terug bij de auto’s brengt.

Zaterdag 12 juli 2008
heenreis per auto naar rifugio Pederü. (1.500 m.)

Zondag 13 juli
Dag 1: rif. Pederü (1500 mt)– Fanes hoogvlakte (2100 mt)- Limojoch (2170 mt) – rifugio Scotoni ( 2.040 m.) (4,5 uur)

Maandag 14 juli
Dag 2: rif. Scotoni (2040 mt) – rif. Lagazuoi (2750 mt) – daling van 700 mt. naar de Falzarego-pas (evt per kabelbaan) (1.740
mt) lunch – en weer klimmen naar rifugio Nuvolau (2.575 m.) (4,5 uur)

Dinsdag 15 juli
Dag 3: Nuvolau (2570 mt) – Passo Giau (2230 mt)– rifugio Citta di Fiume (1.918 m.) (4,5 uur)

Woensdag 16 juli
Dag 4: rif. Citta di Fiume (1918 mt) – Passo Staulanza (1760 mt)– rifugio Sonino al Coldai (2.135 m.) (4 uur)

Donderdag 17 juli 
Dag 5: rif. Coldai – rifugio Tissi (2250 m.) (lunch aan de voet van de Civetta-noord west wand) – langzaam dalen naar rifugio
Vazzoler (1.714 m.) (4 uur)

Vrijdag 18 juli
Dag 6: Vazzoler – afdalen naar het dal, Listolade (700 m.), en aldaar taxi retour naar de auto’s.

Zaterdag 19 juli
terugreis.

Reacties

Bernie Benz op 04 september 2011 om 21:23

Hallo,

Een mooi verslag. Mijn vrouw en ik zijn net terug en hebben de hele route in 12 dagen gelopen.
Begonnen bij de Pragser Wildsee en geëindigd in Belluno, ook de Via Ferrata Marmol gedaan.

Het was een schitterende tocht met prachtig weer. Hoewel de Alta Via 1 als niet zwaar te boek staat
voel je de benen en knieën wel na 12 dagen. Ik heb ook nog geen verslag in het Nederlands gelezen
van de hele tocht in één keer.

Het is een aanbevelingswaardige ervaring! Reken wel op zo’n 10 uur van Rif. 7 Alpini eerst naar
Belluno en dan met het openbaar vervoer terug naar de Pragser Wildsee.

U bent aan het woord
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