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Piccoli Traversata delle Alpi Piemontani
(September 2010 )

Een klein en bescheiden, maar lekker stukje Alpen.

In het augustus nummer van ‘Op weg’ lees ik een artikeltje over de Rocciamelone, de eerste hoge

Alpen top waarvan de beklimming gedocumenteerd is ( 1358 ). Ben, Lieven en ikzelf, hadden al

geruime tijd de tweede week van september gereserveerd voor een trekking, zonder dat we een

bestemming vastlegden. Het moest iets worden buiten de door ons betreden paden, nieuw &

uitdagend, op zoek naar verlatenheid maar toch binnen bereik van een leuke stad, en, eerlijk

gezegd, het heen & weer mailen van voorstellen liep behoorlijk uit de hand. Het begon de

hopeloosheid van een regeringsvorming op te roepen, met dit verschil dat de deadline voor ons

onherroepelijk tot annulatie zou leiden. Het artikel kwam als geroepen en met een beetje

creativiteit kwamen we tot een 5 daags trekking voorstel dat tegemoet kwam aan ons aller

verzuchtingen. U leest het zelf maar.

Verslag van cesco, 07 juni 2011.

Zaterdag 11 september: Pialpetta (1059m) – Lago di Trione (2160m)

afstand: X km
duur: 6u15
stijgen: 1250 m
dalen: 172 m

Het is acht uur s ochtends als we in de verlaten bagagezaal van de Aeroporto Di Torino het gemeenschappelijk
materiaal herverdelen: tent, voedsel pakketten, EHBO , pannen , vuur en waterzuiveringset. Lucht pruttelt zacht uit
de waterzakken en kruiken die we bijvullen aan de smaakvol ingerichte openbare wc’s… mooie houten deuren,
klinken en kranen die in de intimiteit van een badkamer horen, urinoirs als stijlstudies … kortom Italiaanse
luchthavendesign.

Een korte treinrit voert ons van Turijn naar het laatst stukje vallei voor de Alpen. De hemel is helderblauw , de zon
warmt , in de tuintjes langs het spoor drogen vermiljoen rode pruimtomaten in gevlochten trossen aan lage
dakgoten.
De stationschef bevestigd het, onbewust, maar ontegensprekelijk: in dit deel van de wereld is “ Italiano” de enige-
echte-universeel-aanvaarde omgangstaal. Ik moet ver terug in de tijd om die herinneringen op te roepen die
Italiaanse klanken herbergen: als 15-jarige een familievakantie in Ravenna en later, als twintiger, het radde
mediterrane getater aan de incheckbalies van Alitalia. Dit wordt ook een trekking met linguïstische inslag, een
worsteling met taal, een aftastend zoeken en geconcentreerd luisteren om klanken en woorden te herkennen, en op
het juiste moment te reproduceren.

De taxibus slingert ons van het eindstation, hogerop , tot Ceres, waar we, opgelucht, de laatste liter methanol uit de
kleine buurtwinkel op het dorpspleintje op de kop tikken, en verse tomaten, parmaham en brood in doen.

Het is de laatste werkdag voor het charmante meisje van de lokale toeristische dienst , ze slooft zich uit in prettig
klinkend rollend engels, met de herkenbare haperingen van een mentale zoektocht. Yes,eeh… therrre is ee boez to
(snel) Pialpetta, buttthèè, only thizze night . Wat ze ook probeert, taxis , vrienden gemeentepersoneel, ze vindt
geen transport. Enfin, lopen dus. En liften. Lieven pent ‘Pialpetta’ op de broodzak.
We zijn amper vertrokken langs een smal baantje met geurige basilicum borders en gezapig in de voortuin
scharrelende mensen die hun paprika’s verzorgen of er stopt een oude man met een grote break, op weg naar het
leeggelopen Pialpetta; zo blijkt, na de moeizaam op gang komende dialoog.

Pialpetta dus: 56 inwoners, een wegkwijnende agrarische enclave aan het einde van de Vallegrande vallei. In het
Noorden pieken de uitlopers van de Gran Paradiso, in het Oosten de besneeuwde Vanoise, en Zuidwaarts, de
alpenruggen waar we straks overheen moeten. Het dorp leeft voornamelijk van de Italiaanse pensioenkas, een
beperkte veestapel grijze alpenkoeien en het op Piemontanen gericht, nostalgisch familiaal toerisme. Kortom, de
ideale uitvalsbasis om op de Grande Traversata delle Alpi aan te sluiten, ver van druk betreden paden. Grande
Traversata delle Alpi: het klinkt waarachtig alsof we Hannibal achterna gaan…

Het is twaalf uur als we vertrekken , de rugzak zit goed, door het bladerdek filtert poederig zonlicht, we kijken als
schooljongens met een onverwachte vrije middag uit naar de volgende dagen.
Spinnendraad glinstert over wat ooit een pad moet geweest zijn. We stappen er voorbij, met een achteloze blik op
de oude herfstbladeren en de verstrengelende uitgroei van struikgewas. Ik loop voorop, goedgemutst en intuïtief het
vage, steil slingerende pad volgend dat na een uurtje lijkt weggeveegd te zijn door een oude aardverschuiving. We
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klauteren hogerop, steeds moeizamer, over rotsblokken en valhout, tot het zweet in de ogen prikt, schrammen op
armen en benen jeuken, muggen bloedernstig bloot vel verscheuren en onze haren vol spinrag kleven. We stoten op
de onderkant van een rotspartij waar we niet overheen kunnen en buigen linksaf, in de verwachting het pad te
kruisen. Aan de overkant lijkt het dorpje ons honend aan te kijken, we zijn twee uur onderweg, en nauwelijks
vooruit gekomen!
Uiteindelijk klauteren we door de dichte begroeiing op een weinig gebezigd pad dat de schaarse, verweerde
markeringen verbergt van de Grande Travesata!

We stijgen de hogere begroeiing uit en dwarsen zonovergoten, brede alpenweiden met lage stenen huisjes en dikke
leisteen daken waar koeienhoeders leefden en nu de alpenkoeien schuilen. Het pad wordt overwoekerd door wilde
framboos, de kleine bessen zijn baksteenrood, plukklaar en welkom na het moeizame vertrek. Hogerop lopen we in
de vochtige, eeuwige schaduw van de Cima Leitosa en verdwijnen de laatste dwergstruiken voor mager berggras en
mos. Voor de schemering bereiken we de Lago di Trione waar we halt houden op een rots die boven het meer
uittorent. We besluiten te blijven. Lieven filtert stroomopwaarts water, Ben pakt de kookset uit en ik klik alu
stokken in mekaar tot de tent overeind staat. De zon zakt vulkaanrood achter de bergkammen. Na het eten schuif ik
prompt in mijn slaapzak voor 12uur ononderbroken slaap.

Zondag 12 september: Lago di Trione(2160m) – I Laghi Verdi( 2154m)

afstand: X km
duur: 8u30
stijgen: 1219 m
dalen: 1238 m

Lieven hoeft geen ontbijt , maar Ben en ikzelf beginnen de dag liever met; ontbijtgranen en hete koffie,… die
helaas in een straaltje dampend uit mijn beker lekt; Verrek, een barst in mijn inderhaast ingepakte beker. Er zit
niets anders op dan de beker stevig beet te pakken en sneller te slurpen dan de gravitatie. 
We pakken de rugzakken in en zetten de stijging in naar de Col di Trione.

Mistwolken ontrekken de Vallegrande en zijn dorpjes aan het zicht. Terwijl we inpakken zwelt de wolkenmassa
onder ons aan en sluipt listig hogerop. We haasten ons op weg, achter de Pico del Rous door, en stijgen tot op de
col di Trione. De wolkenvloed heeft intussen de meren aan onze kampplaats bedekt. En ook aan de andere kant van
de col deint een wolkenmassa uit, als een gigantisch zee die traag tegen hoge oevers botst.
We zakken wat af tot aan een uitgedroogd meertje en worden door de mist opgeslokt. Er duiken ruwe, diepe
alpenweiden op, een kudde alpenkoeien. De wolkenmassa lijkt te wijken als we erin stappen, mistflarden schuiven
voor ons weg en verbergen de povere gta markering. We zakken de vallei in langs steile, enkel brekende
koeienpaden tot we twee uur later aan het kapelletje in de vallei van het zonnige, maar verlaten Caudre, uitkomen.
Een oud dorpje van lege en vervallen boerenwoningen, ingezakte schuren, schotse muren; knoestige fruitbomen die
niet meer geoogst zullen worden, de hooizolders blijven stoffig en leeg, geen pieteitvolle gelovigen meer voor het
stemmige kapelletje; alleen wat verbleekte kinderspeeltjes in een wei verraden de schaarse zomerse bewoning.

Een oudere man loopt ons voor langs een sluippad tot Mondrone. Ooit mecanicien en chauffeur geweest , begrijp ik ,
en nu de enige bewoner van Caudre. Zijn zus wacht hem op in de maquina, voor de wekelijkse zondag uitstap naar
Balme,

Het is 1400 uur als we zelf de weg naar Balme opgaan , we hebben 1.000 stijgmeters voor de boeg tot aan alweer
een Laghi Verdi. Tot Balme gaat het vlot. Een groot gezin piknikkende en behoorlijk vrolijke Sicilianen nodigen ons
uit om het dessert te delen: zelfgebakte droge koekjes in koele rode wijn, hééééeeerlijk gewoon! De zon staat hoog
en heet als we enthousiast worden uitgezwaaid.
We lopen langs Balme en volgen de wild klotsende rio Paschiet, stroomopwaarts, onder het schaduwrijke alpiene bos
door , langs almen met blauwe bosbes struiken waar we al wandelend de vruchtjes van graaien .

We stappen traag maar ononderbroken . Geen pauzes in de lange, 4 uur durende klim die langs de laatste weiden
loopt en uiteindelijk in het steen & rotsen gebied overgaat van de Cima Chiavesso en de Torre Dovarda.
In de laatste zonnestralen bereiken we het eerste van de 2 meertjes. Moe en bezweet gooien we de rugzakken af
om nog even van de zon te genieten , hogerop legt de donkere schaduw van de Cima Ortetti een grijs deken over de
Pachietvallei. In het Oosten kleurt de hemel al diep koningsblauw .

Lieven wil nog wat hogerop, verder de steenwoestijn in, tot voorbij het tweede meertje, want morgen wacht ons
een dubbele klim. We gaan door, wat stram in de knieën, maar het gebied is zo ruw en mooi dat we bijna onbewust
verder stappen , gevoelloos voor de vermoeidheid en de pijn in spieren en pezen.
Aan het eind van het smalle, hoog ingesloten meertje en onder de majestueus opstijgende Torre Dovarda zetten we
de tent op, Ben vult het stoofje met brandalcohol en brengt water aan de kook. Met wat dorre takken stoken we
een vuurtje op, net genoeg om ons in de snel verkoelende avond te warmen. Ik ben weer doodop en koud en kruip
vroeg in de slaapzak.

Midden in de nacht schieten we wakker van het klapperend tentzeil. Keer op keer horen we de wind suizend
aankomen, over de rotsen jagen en langs de tent gieren. Ik sta op om te plassen; de sterrenhemel flikkert. In de
verte, noordwaarts, lichten verre bliksemschichten op. De wilde rust die hier heerst is onbeschrijfelijk, de meertjes
zijn omgeven door hoge toppen & kammen die ons afschermen van de schaars bewoonde valleien, een fysieke maar
ook mentale scheiding tussen de wereld van de terugkerende dagelijkse noodzakelijkheid, en die van het zijn, van
het enige, unieke en tegelijk meteen weer verdampende gelukzalige moment..

Maandag 13 september: I Laghi Verdi( 2154m)- Refugio Tazzetti ( 2642 m)

afstand: X km
duur: 9u30
stijgen: 1846 m
dalen: 1396 m

We zijn 10 minuten op weg naar de Passa Paschiet en stoten op een officieel noodbivak van de Italiaanse
alpenvereniging: Bivouac Gino Gandolfo, naar een overleden alpinist, piepklein schuilhutje met 6 ligplaatsen en een
logboek. De locatie is overweldigend. De laatste bezoekers hebben regen gehad en ergens is er een klein lek in het
dak . In het deurgat hangt een dubbele staldeur.



Na de klim volgt er een pijnlijke afdaling, zigzaggend langs steile bergwanden , op natte, glibberige paadjes, vaak
onzichtbaar onder het welig tierend struikgewas, verrast doorzakkend wanneer de ondergrond voor de leegte wijkt,
vloekend en sukkelend met wandelstokken die steunloos in de struiken zinken, kortom, het amper zichtbare pad
waar we ons gedurende 2 uur vloekend doorwerken, verdwijnt plots definitief in de bedding van een recente
steenlawine met ontwortelde en afgeknapte bomen, waar we moeizaam doorheen worgen. Uiteindelijk komen we in
Usseglio toe, langs een gebetoneerd kanaal: het dorp in de schaduw van de Rocciamelone .

De 2 majestueuze hotels die Usseglio rijk is, dateren uit het interbellum en stralen een waardige, maar gepasseerde
grandeur uit.
De terrassen zijn leeg, de tafeltjes staan er doelloos bij en de enige levende ziel is een dienster die op een bankje
met gesloten ogen van de zon geniet. Ze wil ons wel een toast roosteren en iets schenken en als ik wat aandring
komt er een grote schotel ruw gescheurde eikenbladsla en grof gesneden pruimtomaten op tafel. Maar wat heerlijk
fris, olijfolie, snuifje zout wat brood en kaas. Verrukkelijk gewoon!

Er wachten ons nog 10km langs de smalle hete asfaltstrook die naar de refuge Vulpot leidt, in het zicht van de
oprijzende Rocciamelone.
We besluiten te wandelen en ons geluk weerom te beproeven door de weinige lokale passanten aan te spreken voor
een lift.
Ik vraag aan een man met een blauwe triporteurke of hij ons in zijn bakje naar de refuge kan rijden, maar algauw
begrijp ik dat de kleine tweetaktmotor de steile hellingen ook zonder passagiers niet op kan.
Ik roep ciao bella naar de vrouw die de was ophangt en verbaasd opkijkt . Een ouder koppeltje vindt onze babbel
wel sympathiek, maar laat de auto onaangeroerd voor de deur staan. Uiteindelijk , vlak bij een bizar kerkje, stopt
een ouder echtpaar. Een Italiaan, met ruime buitenland ervaring, spreekt ons dadelijk in het engels aan.
Gepensioneerd & gepassioneerd door de bergen. Rugzakken in de koffer en wij schuiven onze bezwete lijven
enthousiast op de lederen achterbank.
De man moet naar Modane, maar als we hem uithoren over de Rocciamelone spaart hij ons prompt 8km en 300
hoogtemeters om ons te ‘tonen’ langs waar we moeten stappen . De gletsjer op de kaart is er allang niet meer en
de dapperste dorpelingen gaan altijd op boetedoening langs wat ons op de kaart een eerder precaire bedoeling leek.
Toch weet de man ons te overtuigen, er zijn stenenmannetjes en we moeten rechts van de niervormige
sneeuwmassa passeren , en ja, antwoordend op Lieven, er zijn wat luchtigere passages maar niets waar wij ons
zorgen over moeten maken.
Achteraf, vlak voor onze gids de auto keert, begrijpen we iets van zijn breed gesticulerende passie voor de berg.
Precies 50 jaar geleden heeft hij als 12 jarig jongetje op de terugweg van de Rocciamelone zijn vader verloren, een
hartinfarct. Het jongetje van toen is door 2 bergwandelaars die de nacht op de top hadden doorgebracht,
opgevangen.

Het is 1600 uur als we de laatste kilometers naar de refuge Vulpot afleggen
Voor ons wachten 900 stijgmeters tot aan de Tazetti. De keuze is eenvoudig: of een rustige avond langs de glooiende
weiden van het meer, op een steenworp van een terrasje met immer koel bier en een contemplatief uitzicht op
vernauwende en almaar hogere valleien, of, verder trekken.
De vraag stelt zich zelf niet. We vullen het water aan en trekken traag langs het meer de bergen in.

Soms , als het juiste ritme er is, voorbij de vermoeidheid , verdwijnt plots de tijd, en de pijn, en is er enkel nog de
gretige ademhaling, voeten die langzaam hun weg zoeken, de druk van de rugzak . We klimmen uit het dal , ronden
de bergwanden één voor één , wiebelen op wiegende balken over bergriviertjes , krabbelen over kleine rotspartijen,
buigend tegen de opstekende koude wind. En de hut, daarnet nog onzichtbaar achter de oneindig oude plooien van
omhooggestuwde en lang geleden gestolde aardkorst, is een herkenbaar stipje geworden op een verre top, die
verrassend dichterbij komt, tot ons slechts een puinhelling scheidt van wat een rustige avond beloofd te worden in
de beschutting van de winter refuge . Het wordt snel donker, en bitter koud !

Dinsdag 14 september: Refugio Tazzetti ( 2642 m) – Rocciamelone (3628 m )

afstand: X km
duur: 7u
stijgen: 1006 m
dalen: 143 m

Het plotse geritsel van een diertje dat door de tussenschotten van de refuge raast heeft ons midden in de nacht
gewekt. Lieven trekt prompt angstvallig de rits & kap van zijn slaapzak aan; nare ervaringen met ratten blijkt later.
Om beurten gaan we buiten plassen.
De kille wolken van daarnet zijn verdwenen , tussen de bergkammen door hangt een oranje waas over het verre,
verlichtte Turijn, en dichter bij, weerkaatst het schijnsel van een eenzame lantaarnpaal in het lago Malciaussia. Aan
de hemel streept de melkweg een noord zuid tracé.

We ontwaken laat en komen slechts langzaam op gang . de zon schijnt , blauwe hemel, koude lucht, we vullen al
onze waterkruiken aan met smeltwater.
Het gaat dadelijk steil omhoog, kronkelend over nauwe bergribben , langs ijle richels; hier en daar klauteren. Lieven
vervloekt onze Italiaanse lift en bij een moeilijke passage gaat zijn rugzak uit en kruipt hij voetje voor voetje
verder. Op een plateautje met prachtig vergezicht stoten we op 4 herdenkingszuilen: de doden van de
Rocciamelone. Maar de vader van, is er niet bij.

Ondanks de volle zon is het er koud , de wind jaagt ons verder op. Boven een afgrond vinden we de eenvoudige
maar mooie gedenkplaat van il signori …. de vader van… We geraken het spoor van de stenenmannetjes bijster, maar
komen een uur later exact rechts van het niervormige gletsjerijs uit; voorzichtig trekken we langs de blauwige rand
tot aan het hoogste punt van de brede ijszee, links Italië, rechts Frankrijk , voor ons, westelijk, priemt de
piramidale Rocciamelone 300 m hoger uit. We steken de gletsjer in 3 bewegingen over, telkens tot aan een
tussenliggende besneeuwde rotspartij,eerst ijs, dan sneeuw en uiteindelijk morenepuin , bij een oversteek vul ik nog
snel gletsjerwater aan . Voor de laatste sneeuwpassage moeten de rugzakken weer uit en klauteren we op de kam.

Het zicht op de diepe valleien aan de overkant is adembenemend… en angstwekkend. We moeten over de rotskam
waar de wind vrij spel heeft en griezelig suist. Lieven onderdrukt een opkomende golf van paniek maar vertikt het
over de rotskam te gaan. Ben loopt voor, op zoek naar het pad waarvan we verwachten dat het rond de bergt loopt.
Ik zoek naar een iets lagere doorsteek , uit de wind en met de relatieve veiligheid van een steunende rotswand.
Lieven loopt er zonder rugzak langs, zich ongemakkelijk recht houdend, met knikkende knieën, ..diep onder ons
zweven kraaien op de wind ….



Het pad naar de top loopt over de verijsde oostzij van de Rocciamelone. De wind heeft er vrij spel en rukt aan onze
bepakking. Lieven slikt , maar beseft dat er geen weg terug is . De jassen gaan dicht, handschoenen aan. Ben
stampt ruwe sporen in het ijs, Lieven volgt op de voet, er ik sluit de koordloze cordée. In stilte vechten we ons
hogerop, voetje voor voetje, de stevigheid van het ijs testend, links en rechts steil wegzakkende puin, in de diepte
het gletsjerijs en de rotsige valleien waar we door getrokken zijn.

Zo onverhoeds als we aan de klim begonnen zijn ,zo abrupt bereiken we de top. Plots zijn we boven; de bronzen
madonna torent boven ons uit en gloeit in de ondergaande zon, wat lager, uit de wind en met zicht op de Po vlakte
is er het afgesloten kerkje en de rudimentaire refuge. Geen water hierboven, of hout , maar wel prachtige
vergezichten , de alpen liggen aan onze voeten: Monte Rosa, Mont Viso, Mont Blanc , … ze staan er allemaal ,wit
getopt , onder de blauwe luchten.
De ondergaande zon werpt de driehoekige schaduw van de Rocciamelone ver in de oostelijke nevel, een ongewoon
verrassend zicht.

Na de spanning van de klim en de opwinding komt de vermoeidheid, de kou en de hoofdpijn niet meer als een
verrassing. We koken pasta in de klamme refuge en kruipen snel in de slaapzakken. Lieven zet de wekker want we
willen de zon zien opgaan, nodeloos, want we slapen amper, moeten de vrieskou in om de plassen en zien bibberend
hoe het diepe-nacht-blauw wijkt voor langzaam oplichtende wolken die haast onmerkbaar de gloed van zonlicht
reflecteren…

Woensdag 15 september: Rocciamelone (3628 m ) – Refugio Riposa ( 2205 m
)

afstand: X km
duur: 3u
stijgen: 0 m 
dalen: 1423 m

We krassen op als de eerste bergwandelaars in aantocht zijn; In de zuidelijke kant van de Rocciamelone is in 1836
een pad gehouwen voor boetelingen en bedevaarders, maar vandaag zijn het vooral ochtendlijke sportievelingen, die
van het uitzonderlijke panorama willen genieten, rood aanlopende 12-jarigen ,in een tanend, religieuze ritus én
verrassend krasse oudjes die hijgend, stap voor stap, het spook van de aftakeling achter zich willen houden…

Aan de lager gelegen refuge kronkelt een smalle asfaltweg, 22km lang, tot Susa, waar de retourtrein naar Turijn
vertrekt. Een Franse bergwandelaar die in de buurt woont, pikt ons op en een uur later worden we aan het station
afgeleverd. We noteren meteen ook zijn plaatselijke trekkingtip: De naburige Mont Viso, in de Cottische Alpen , goed
voor 3800 m hoogteplezier!

Conclusie
De bergtoppen die deel uitmaken van de water scheidingslijn en de grens tussen 2 landen zijn

moeilijk(er) toegankelijk en bewaren hierdoor een soms verademende ongereptheid, er zijn nauwelijks

bergwandelaars, de weinige paden zijn er pover aangeduid en in de cul-de-sac dorpjes lijkt de wereld

al langer stil te staan.

We zochten en vonden, verloren gewaande paadjes, de stilte van de verlatenheid en de uitdagingen

van het hogere wandelgebergte. Een aanrader!

Reacties

Debbie op 09 juni 2011 om 17:50

Vlot en leuk geschreven. Enige mogelijkheid om ook ergens de foto’s te zien?

cesco op 09 juni 2011 om 22:16

Hoi Debbie,

bedankt! 
ik kreeg de foto’s niet ge-upload en heb ze naar Joery verstuurd, in de hoop dat hij ze er alsnog kan
bijplaatsen.

francesco

Debbie op 09 juni 2011 om 22:19

Kan je de link niet alvast plaatsen? Dat is gewoon het webadres van je fotoalbum.

cesco op 09 juni 2011 om 22:24

tjsa, ik zal inderdaad ooit eens een fotoalbum moeten aanmaken, voorlopig staan ze enkel op mijn
harde schijf

endo op 11 juli 2011 om 9:58

Sjiek sjiek ! Mooi geschreven ... ik denk dat we een nieuwe trekkingreporter hebben  .
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