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Lesvrije week rond Bussang

De consistentie van Vogezensneeuw

Het plan is eenvoudig: een wintertrekking in de Vogezen, na de drukke examenperiode. De

voorbereiding summier: vaders trekken een middaglunch uit om een 5 daagse huttentocht uit te

stippelen met vertrek in St Maurice-sur-Moselle , langs de col du Plage, de Drumond en eindigend

over de ballon d Alsace. Net voor ons vertrek, na de laatste examens , huren we sneeuwschoenen,

want de verse-sneeuw-zekerheid is groot. Het inpakken wordt met enthousiasme, maar bijna

routinematig uitgevoerd, en op maandagochtend kruipen we met ons zessen in de anders ruime

Galaxy.

Verslag van cesco, 20 juni 2010.

Maandag 01 februari: St Maurice-s-Moselle – Refuge du Vallon

afstand: 8 km
duur: 3u15
stijgen: 340 m
dalen: 0 m

Vanaf Namen wordt het duidelijk: aan verse sneeuw geen gebrek. Nieuwsberichten ratelen over geblokkeerde
vrachtwagens, files en overvloedige winterse neerslag. Uren later dan voorzien rollen we over een dik sneeuwtapijt
op het kerkplein van St Maurice-sur-Moselle.

Om 15 uur vertrekken we, met als doel de abri du Vallon of Le Heumont, whatever is reachable. Na 100 meter
moeten we de sneeuwschoenen aangespen en zoeken we onze weg door hoge hopen kurkdroge poedersneeuw.
Matthias heeft tijdens de examens netjes en met spanning de sneeuwgeschiedenis van de voorbije drie weken
bijgehouden: hoge neerslag, vorst , afsmelten, terug vast vriezen en weerom sneeuw. We lopen dus over
verschillende lagen waarvan de laatste gisterennacht & vandaag gevallen is. Het resultaat is een 80 cm dikke
sneeuwlaag met een ongelooflijke ruime poedertopping die mild de oneffenheden van het terrein verbergt, zoals we
helaas pijnlijk snel ontdekken.

Onze sneeuwschoenen zijn nauwelijks opgewassen tegen de beperkte samendrukbaarheid van de droge sneeuw. We
zakken diep in de poederlaag en scheppen voortdurend de invallende sneeuw op. Algauw blijkt dat we best in
indianen colonne de hellingen opgaan. De eerste trekt het spoor en de rest volgt in zijn voetstappen. De koploper
wordt om de 5’ afgelost door de 2de in de rij, en zo verder. Het is best zwaar trekken, maar de macht van het
getal maakt dat dit vol te houden valt.

De stemming is goed, het ondergesneeuwde winterbos wondermooi, maar we vorderen slechts langzaam. We naderen
la Tete du Lait over een verstild en onaangeroerd sneeuwlandschap. Het ogenschijnlijk eenvoudige parcours naar de
abri du Vallon langs de GR 533 blijkt in het sneeuwlandschap onherkenbaar verborgen te zijn. We missen de
afsplitsing naar de abri en ontdekken in de schemering dat we bij Berhamont zijn. Met het invallend duister lijkt de
volgende hut, Le Heimont, te ver. We besluiten voorzichtigheidshalve rechtsomkeer te maken langs het reeds
gebaande sneeuwpad.

De lange doorgang naar de abri blijkt listig verborgen achter sneeuw zwaar doorhangende takken die met hun toppen
boogvormig naar de hoog opgetaste sneeuw buigen. Als we met de skistokken de takken aantikken zwiepen ze in een
mist van opwaaiende poedersneeuw ruisend op. Het pad wordt plots zichtbaar, een kristallen tunnel in een
schemerend elfenbos. Toch wordt het nog zoeken naar de hut die in het toenemende duister overal schijnt op te
duiken.

De abri du Vallon is een klein hutje, twee tafels, vier banken, een kachel, en een beetje resthout. Geen zaag, bijl
of nabijgelegen houtvoorraad. Met de ervaring van de vorige wintertrekking ben ik zaterdag, bij het inpakken, voor
één ding de deur uit gegaan: een stevige, 20 cm lange plooizaag. Tweehonderd gram puik werkmateriaal dat de
volgende dagen méér dan zijn nut zal bewijzen. Mentaal markeer ik het als standaard-winter-uitrusting.

Jef & Pieter verzagen wat nabijgelegen dorre balken die we naar de hut slepen en proberen de kachel aan te
maken. Ben en ik starten de kookvuurtjes op en Matthias & Joachim brengen pannen met sneeuw aan en proberen in
de klein ruimte druipende jassen, mutsen en wanten, rugzakken, eten en drank te herschikken. De kachel braakt
rook, we ontdekken dat de schouw volledig is dicht gesneeuwd. Met een slanke lange boomstam kunnen we de
schouwsleuven vrijmaken. Het duurt nog meer dan een uur voor de deur van de hut dicht kan en de kachel genoeg
warmte verspreid om kleren te drogen en sneeuw te smelten.

Overal parelt condens, de houten vloer is nat. Na het eten en de afwas spelen we kaart, drinken exotische fruitthee
en buigen ons over de route van morgen: Jef & Pieter schuiven de banken tegen mekaar voor een slaapplek. Matthias
& ikzelf vegen de tafels en installeren ons erop. Ben & Joachim zoeken een stukje vloer op.

Beschrijving
Vogezen, omgeving Bussang

GPS coordinaten vertrekpunt
47.859234000565834 (lat), 6.825385093688965
(lng)

Deelnemers
Ben, Joachim, Pieter, Matthias, Cesco

Reisdatum 
van 01 februari tot 04 februari 2010

Type van de activiteit
Sneeuwschoenen

Moeilijkheidsgraad
Heel goede conditie vereist. Geen technische
moeilijkheden..
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Ben heeft zich een nieuwe Exped slaapmat aangeschaft die hij voor het eerst test. Een superieure isolatie en
slaapcomfort vergeleken met de traditionele Thermarest : hij zal het nodig hebben; Hij is de enige met een tussen
seizoen slaapzak, comfort zone 0°C. Hij kruipt gekleed en gemutst in de slaapzak. Wij houden nog net ons
ondergoed aan. De dag zit erop, we zijn moe en algauw schijnt nog enkel mijn gesnurk te horen, en het getik van
de snel afkoelende kachel. Buiten vriest het. De temperatuur in de hut zakt tot een graad of twee.

Dinsdag 02 Februari: Refuge du Vallon – Refuge de la Petite Montagne

afstand: 16 km
duur: 6u15
stijgen: 340 m
dalen: 270 m

Ontwaken, aankleden, inpakken, ontbijten: om 10 uur zijn we klaar. Het initiële plan om tot aan de Drumond te
geraken wordt opgeborgen. Het doel is nu de Chalet de Vaude.

Op het gisteren gebaande pad vorderen we vlot, daarna volgt een stuk gemarkeerd sneeuwschoenpad. Sinds de
recentste sneeuwval is er geen kat meer gepasseerd, maar in de voorgevormde sneeuwbedding zakken we minder
diep weg. Bij de Croix de Fresse ploffen we weer kniediep in de maagdelijke poedersneeuw. Opnieuw spoor maken.
Om de 5’ wissel aan de kop. Daarna 25’ uithijgen achter de voorlopers. Eén uur ploeteren over 2km en 200m
stijgen. We zijn net op tijd bij de Heimond hut voor de middaghap: speciaal gebakken trekkersbrood met volle
zeven granen mix, spelt, rozijnen, noten en extra vet. Daarbij abdijkaas, chocolade, pakjes soep met warm
sneeuwwater uit de thermossen. De hut is ruim en licht, veel vensters.

Van le Heimont zakken we vlot naar La Rochelotte : een viersterren hut! Plaats voor 20, grote droge houtreserve,
trekzaag, pleintje ervoor. We genieten van het zicht en ronden snel de geruimde col du Rochelotte.

Aan les Fluttots wisselen we de GR voor het pad dat naar de col du Plage stijgt. In Indianen pas baggeren we
kniediep door de sneeuw. Het tempo zakt, wissel aan de kop om de 3’, het gaat letterlijk stap voor stap, been
hijgend uit de sneeuw lichten, een pas maken, de sneeuwschoen in de sneeuw duwen, en zo verder.. We kruipen
moeizaam omhoog, één uur voor 1 km. Na twee uur zwoegen in de opkomende wind bereiken we de hut. Het is
15uur, te vroeg om te stoppen, maar ook wat laat om nog lang verder te trekken. Aan dit tempo zien de studenten
verder stappen nauwelijks zitten. De hut ligt er nochtans smerig bij en vorig jaar huisden hier ratten; blijven blijkt
plots minder aantrekkelijk. Ze buigen zich over de kaart om haalbare alternatieven uit te vlooien; nieuw doel: de
hut van La Petite Montagne.

We binden de sneeuwschoenen vast, hijsen onze rugzakken op de rug, snoeren de riemen strak, grijpen de wandel
stokken en waden hijgend door de sneeuw tot aan de col du Plage. Vandaar zakken we af naar het gehucht La
Hutte. De holle weg schuilt onder overhangende takken en bomen en kruist de Hutte , een klein riviertje, dat we
even stroomopwaarts volgen alvorens de weg te vervoegen dat ons naar de hut van la Petite Montagne moet leiden:
2km ver, en, zoals de naam doet vermoeden, een bescheiden klim van 250m. We hopen halvelings dat iemand ons is
voorgegaan maar algauw blijkt dat we de eersten & enigen zullen zijn.

Het is 17:15 uur als we eraan beginnen. Het wolkendek wordt langzaam grijs en bijwijlen valt wat sneeuw. De
temperatuur zakt voelbaar. Het wordt een twee uur durende uitputtingsklim. We krijgen onze sneeuwschoenen
amper hoog genoeg gelicht. Er komt wind op, sneeuw prikt in ogen en gezicht. De temperatuur zakt, het moreel
ook. Het is 18 uur en donker . Lage wolken houden de vollemaansschijn weg. Om de 3’ wisselt de spoormaker. Jef
kan niet meer en dat betekent dat we om het kwartier kort het voortouw nemen. Veertig stappen per minuut. In
totaal 120 stappen. Ik tel ze als een mantra; 1 tot 10, en dan opnieuw, 12 keer. In het donker ploeteren we voort,
meer strompelend dan stappend. Alleen Matthias kan nog zingen, de rest sjokt zwijgzaam voort. Bij de afwisseling
krijg ik een vuist vol rozijnen toegestopt; hijgend stop ik alles in de mond. Tegen 19 uur bedenk ik dat we in het
donker misschien de hut gemist hebben. Een noodscenario met de tenten komt langzaam bij me op, een geschikte
plek zoeken, poedersneeuw ruimen, ondergrond effenen… en dan zijn we er plots. Niks tenten, op een open plek
staat een kleine, half ondergesneeuwde hut: La Petite Montagne!

Snel de petzels uithalen voor een korte verkenning. We kunnen niet rap genoeg beginnen aan het stoken, koken,
drogen en eten. Houtvoorraadje onder het terrasje klein zagen, de schouw sneeuwvrij duwen, vuurtje in de kachel
aanblazen, de voorraad water opwarmen voor de avondhap…

Het klinkt allemaal gemakkelijk en snel, maar het kost Pieter en Jef elke avond weer twee uur blazen en hoesten
om van het vochtige hout een vuurtje te bouwen dat zelfstandig blijft branden, ze zien zwart van de asse en
verduren ongemakkelijk het gevloek als we nog maar eens met brandende traanogen de kou invluchten wanneer de
kachel meer rook spuugt dan warmte straalt. Ben en ikzelf knoeien en morsen intussen met kookpotjes, weigerende,
wiebelende en sputterende kookvuurtjes,pannendeksels met torens van sneeuw en een ontstellend gebrek aan een
grotere kookpot. Joachim & Matthias hebben de ondankbare taak vuur & kook mensen te voorzien van geschikt hout,
verse sneeuw, nog een fles water, zakjes met eten, rugzakken te doorzoeken, en dat alles in een donker hutje met
nauwelijks ruimte, 6 gigantische rugzakken waar de inhoud uit puilt en een stel lijven die voortdurend in de weg
lijken te lopen…

Het koken op 2 vuurtje voor een groot gezelschap is al even tijdrovend. Op de benzinebrander lukt het nog, maar
het brandalcohol vuur van Ben gaat moeizaam aan en raakt vaak ongemerkt uitgebrand. We drinken te weinig en
plassen allemaal diepe, rood omrande kokers in de sneeuw. De vele beekjes zijn ondergesneeuwd en het water
ervan is onzichtbaar en onbereikbaar.

We koken water van de voorraad voor het avondeten, intussen staat er sneeuw op de kachel (weinig efficiënt in het
begin) en op het vuurtje dat vrij komt, goed voor 3l voor de avond thee en 1,5 l voor de thermossen, zodat we (s
morgens sneller uit de voeten kunnen. Om onze lege drinkflessen te vullen moet er nog eens 9l bij
gesmolten/gekookt worden. Dit lukt amper. We smelten er nog maximum 3l bij. De hut wordt snel vochtig. Sneeuw
smelt van de schoenen, getten, rugzakken en jassen. De tafel is nat van gemorste sneeuw en water. We scheppen de
verse sneeuw rond de hut rechtstreeks in de gamellen, maar naderhand proeft het smeltwater hard naar houtskool:
de rook die uit de schouw neerslaat!

De hut is klein, 3 op 4 m, een vaste tafel, twee banken en een piepklein, laag, stoffig zoldertje dat niet afgesloten
kan worden. Het wordt wat zoeken om de slaapplaatsen te verdelen. Jef gaat voor de banken, Matthias & Pieter
besluiten de lange smalle tafel te delen, en de rest zoekt naar het droogste plekje vloer, half onder de tafel, half op



plastiekvuilniszakken. Voor we de kaarsen doven, zien we nog net door het aangedampte raam sneeuw dwarrelen.
Nog méér sneeuw…

Woensdag 03 Februari: Refuge de la Petite Montagne – Chaise Madame

afstand: 16 km
duur: 6u30
stijgen: 280 m
dalen: 250 m

Het ochtendritueel herhaalt zich vlot alsof de rudimentaire omstandigheden ons bevrijden van overtollig matinaal &
hygiënische ballast! Voor tienen zijn we de deur uit. De hut blijft aangeveegd achter. In het ochtendlicht merken we
pas echt hoeveel sneeuw er ligt. De hut lijkt ingesloten in een meterhoge sneeuwlaag. Het spoor van gisterenavond
is dicht gewaaid en de sneeuwschoenen verdwijnen diep in de sneeuw. Toch is er iets veranderd; de sneeuw is
vochtiger, geen opwervelend poeder meer. Al zakken we nog steeds kniediep.

We dalen af naar Bussang. De lichte sneeuwval verandert in smeltende sneeuw. Hoe lager we komen hoe zachter en
papperig de sneeuw. We dwarsen Bussang na een picnic “chez Chantal” met koffie uit grote thermossen, pintjes van
het vat, meegezeuld Grimbergs patersbrood, chimaykaas, chocolade. De rugzakken dampen, onze jassen vormen
plasjes smeltwater aan de kapstok. Aan de toog hangen 3 habituees die zwijgzaam hun pintjes drinken. Madame
Chantal heeft betere tijden gekend, net als het cafe: proper maar gedateerd. De koude wc kondigt een stille
teloorgang aan. Terwijl madame Chantal het smeltwater opdweilt vertrekken we. “Ah, la neige, ça emmene de la
salté!” zegt ze als we naar buitengaan. ”Mais non”, antwoord ik, ”la neige ca emmene les clients!” Ze lacht, even
lijkt ze weer jong.

We volgen een geruimd asfaltbaantje uit de vallei naar de hoger gelegen bossen. De sneeuwschoenen bengelen aan
de rugzakken. Matthias & Pieter dragen ze als waterzakken aan hun sticks. We stijgen snel en schijnbaar moeiteloos
tot aan de splitsing naar de volgende hut: Chaise Madame. Voor ons kronkelt het ingesneeuwde pad omhoog.
Sneeuwschoenen aan, indianen file inzetten. Het tempo zakt ogenblikkelijk. Meer dan één km per uur halen we niet.
Aan een van de afsplitsingen naar de hut loopt het mis. We kiezen gemakkelijkheidhalve voor het pad dat terug de
vallei induikt. Een kwartier later merken we onze vergissing op. Maar het duurt weer méér dan een uur om naar
adem happend terug te klimmen en de hut te bereiken.

Het is 4 uur als we aankomen en routineus aan de slag gaan: twee dunne dode bomen neerhalen, sparrentakken
onder de sneeuw uithalen, hout tot aan de hut slepen, verzagen, stapelen. Intussen gaat Ben op zoek naar water
(vruchteloos overigens), wordt de schouw vrijgemaakt, proberen Pieter en Jef de kachel aan de praat te krijgen,
ontdekken we dat een muisje interesse heeft voor de kaasrestjes, trekt Joachim foto’s en vergeten we volkomen dat
dit de ideale tijd & plaats is om een nood sneeuwhol uit te testen. Jammer!

Na de pasta en met een lange avond in het vooruitzicht, smelten we sneeuw voor thee, knabbelen we van vers
gesneden dunne plakjes droge worst vergezeld van een scheutje pittige whiskey en leren we allerhande fysieke &
geografische wetenswaardigheden van de studenten, doorspekt met veel materiaal uit recente, maar slechte rampen
film scenario’s.

Tegen elf uur geven de kaarsjes het op. De temperatuur is zachtjes gestegen, smeltende kristallen schuiven van de
ramen, en van de takken ploffen hoopjes vochtige sneeuw neer. Het vooruitzicht om morgen doorheen bergen
smeltende smurrie te waden doet ons afzien om via de ballon d’ Alsace terug te keren. We besluiten om naar St
Maurice af te zakken en naar de ballon d’Alsace te rijden als de weg het toelaat. Tijdens de nacht klaart het op. De
smeltende sneeuw op de ruitjes vriest vast, kristallen ijsbloemen worden gevormd, de sneeuw krijgt een dun
knisperend laagje.

Donderdag 04 Februari: Chaise Madame – St Maurice-s-Moselle

afstand: 4 km
duur: 2u
stijgen: 0 m
dalen: 300 m

Een melkzonnetje gooit wat lichte plekken tussen de bomen als we naar St- Maurice afdalen. De lucht heeft een
blauwige tint. Wat een verademing om niet meer ingesloten te zitten onder een grijze sneeuwwolken stolp. Onder
de sneeuwschoenen kraakt een dun laagje bevroren kristallen waar we gemakkelijk doorheen breken en eenmaal
onder de bomenrand vandaan kraakt en breekt de dikke sneeuwkorst krokant als gestolde suiker op gebak.

De auto blijkt ingesloten tussen hopen geruimde sneeuw, maar is vlot vrij te krijgen. We rijden de ballon d Alsace
op tussen hoge sneeuwmuren. Op de top genieten we van een winderige wandeling onder de zon, met prachtige
vergezichten: in het Noorden de Hohneck en meer naar het zuiden de Jura en de Alpen. De Mont Blanc staat mooi
afgetekend tegen een helblauwe lucht…

Conclusie
Maagdelijke Vogezen sneeuw heeft zo zijn charmes… en uitdagingen. Een goede conditie en deugdelijk

materiaal zijn ontegensprekelijk een basisvereiste voor een wintertrekking.

Het uitputtend wegzakken in diepe sneeuw en de voorzichtige keuze om in hutten te slapen hield ons

weg van de toppen. Misschien ontbrak ons ook de moed om echt door te zetten en de minder

comfortabele grens van ons kunnen op te zoeken. De tenten zijn nu ongebruikt gebleven. Een gemiste

kans?

Reacties

Debbie op 03 juli 2010 om 13:26

Zeer goed geschreven! Staan er ergens foto’s online?

http://www.hiking-info.net/forum/member/5/


Aan de afstanden te zien, was het toch een serieus tochtje gezien de omstandigheden. 
Ik zou alleszins nooit de moeite doen om elke avond die kachel in gang te steken. Een donsjas lijkt me
makkelijker.

Voordeel van in een tent te slapen is dat je gewoon vanuit je slaapzak kookt en het snel warm hebt.
Maar materiaal drogen zit er niet in en gezellig met z’n zessen keuvelen ook niet.

Rudi op 13 juli 2010 om 16:32

Mooi verslag ! 
Ik vind dat jullie nog HEEL stevige afstanden hebben afgelegd in zulke zware omstandigheden. 
Ben nu al verschillende keren op winter-trekking in dat gebied geweest, met telkens totaal
verschillende omstandigheden. Dat laatste maakt het ook zo moeilijk om je te houden aan een
vooropgesteld plan; winter-trekking is een kwestie van de omstandigheden in de gaten te houden, en
je plannen aan te passen indien nodig. De Vogezen zijn daarvoor zeer interessant omdat je toch wel
altijd in de buurt van de bewoonde wereld bent - ik hou ook rekening met inkorten van een tocht en
welke mogelijkheden het openbaar vervoer daarvoor biedt.

cesco op 19 oktober 2010 om 23:10

hoi Debbie 
ik heb wat foto’s op mijnn harde schijf staan 
hoe link ik ze aan de tekst? 
groeten 
cesco

Ivo op 20 oktober 2010 om 23:37

cesco, 
Je kan momenteel je foto’s niet zelf meer in het verslag zetten nu jouw schrijfsel is geplaatst. 
Maak een publiek album (picasa oid)aan en stuur die link door naar de mailbox van hiking-info. 
Zo wordt hij waarschijnlijk wel ergens bovenaan het verslag geplaatst

U bent aan het woord
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