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Zomertrekking in de Névache

Met een topbivak op Mont Thabor

In de zomer van 2011 ben ik twee weken in de Franse Alpen. Na een tocht met Fre en Tess in de

Ubaye zak ik wat noordelijker af en maak samen met Elien een tweede tocht van week in de

Névache. De zomer is in West-Europa ver te zoeken, en de voorspellingen blijven aanhoudend matig

tot slecht. Of we onze op voorhand geplande route zullen kunnen afwerken is voor vertrek dan ook

een groot vraagteken.

Verslag van Willem, 20 november 2011.

23/07/2011: Montgenèvre (1820m) – Vallon de l’Opon (2210m)

Afstand: 10km
Klimmen: 830m
Dalen: 440m
Bergpassen: Col de la Lauze (2529m), Col de Dormillouse (2445m)
Weer: Wisselend bewolkt, droog.

Op de camping nabij Briançon, waar ik gisteren met Fre en Tess ben aangekomen na een weekje in de Ubaye, sta ik
reeds op om 7u. Na m’n tent te hebben opgebroken loop ik nog even langs het campingwinkeltje om een 4-tal
croissants te kopen, die ik onderweg naar het station meteen allemaal opeet. Iets voor half negen komt Elien aan
met de nachttrein uit Parijs. We klimmen te voet nog een vervelend eind dwars door de stad tot we nabij de Cité
Vauban beginnen liften op de weg richting Col de Montgenèvre. Na een kwartiertje worden we meegenomen door
een vrouw van wie de zoon met de fiets de drukke col aan het oprijden is. Na ons door een hele serie
haarspeldbochten omhoog te hebben geslingerd stappen we uit in het dorp Montgenèvre, pal op de col. In het
plaatselijke winkeltje kopen we nog wat brood en kaas om de dag mee door te komen en pikken dan het GR5-
traject richting Col de la Lauze (2529m). We houden meteen een lange pauze want Elien heeft nog niet degelijk
ontbeten.

Over een grindwegje klimmen we in het bos langzaam het lage Vallon des Batisses door. Wat verderop maakt het
grind plaats voor een pad door uitgestrekte weilanden. We lopen onder een skilift door en klimmen daarna gezapig
door naar de col. Het Vallon des Batisses is een dal met twee gezichten. De oostzijde van het dal wordt
gedomineerd door de plombe kalksteenmuren van Pointe des Trois Sciés (3032m) en Mont Chaberton (3131m). De
westelijke hellingen waarover we nu omhoog klimmen bestaan uit (zachtere) mergel en kalkschist, wat zich uit in
wat eentonige weilanden die tot aan de toppen rijken. Wat mij betreft is het niet meteen de grote liefde. Zo rond
14u bereiken we de col. Ik klim nog snel een eindje verder over de graat in de hoop de toppen van de Ecrins te
zien, maar er heeft zich intussen al redelijk wat bewolking gevormd.

Na een pauze dalen we een stukje af aan de westzijde van de col en traverseren daarna verder naar de Col de
Dormillouse (2445m). Vanop de col kijken we het Vallon de l’Opon door, het dal waarin we nu zullen afdalen en
ergens een bivakplek zoeken. Deze vallei ziet er een stuk aantrekkelijker uit, met aan beide zeiden eindeloze, bleke
puinhellingen die tot in de groene valleibodem uitstromen. In het dalhoofd vinden we nog geen water. We dalen af
tot op zowat 2210m, waar we aan de bosrand een kleine beek aantreffen bij een mooie groene vlakte. Het is
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intussen 15u10 en de keuze om hier te blijven is snel gemaakt. Voor Elien is het als eerste dag na een lange
treinreis trouwens wel goed geweest. Na wat zoeken vinden we een plekje zonder distels voor de tent. Na het eten
krijgt Elien een migraineaanval. We liggen dus erg vroeg in ons nest en laten de slaap haar werk doen.

24/07/2011: Vallon de l’Opon (2210m) – Lac Bellety (2290m)

Afstand: 16km
Klimmen: 970m
Dalen: 890m
Weer: ’s Ochtends nog sneeuwregen, later wisselend bewolkt. Fris en winderig.

’s Nachts worden we meermaals wakker van een hond die vlak naast de tent luid en angstaanjagend staat te
grommen en blaffen. De eerste keer, zo rond middernacht, zijn we redelijk bang. Na een kwartiertje loopt hij weg
en zet z’n concert 200m verderop verder. Zo maakt hij een rondje rondom de bergerie die een eindje boven onze
bivakplek staat, om een uur later terug bij onze tent aan te belanden. En zo gaat het de hele nacht verder. De wolf
is bezig aan een comeback in de Franse Alpen en deze schapenherder laat niets aan het toeval over. We slapen
fragmentair, maar Elien geraakt gelukkig van haar hoofdpijn en misselijkheid af. Tegen de ochtend begint het te
regenen en later zelfs te sneeuwregenen. We blijven een tijdje wachten op beterschap. Rond 10u45 wordt het
droger, een klein uur later zijn we op pad. Terwijl we inpakken komt de herder voorbij met z’n kudde en
schorgeblafte hond. “Sacré été hein” foetert hij wanneer hij voorbijkomt.

We hebben vanavond met Fre en Tess, die ons nog een dagje zullen komen vergezellen, afgesproken aan het Lac
Bellety nabij Col des Thures. Het oorspronkelijke plan was om het traject van de GR5B te volgen via de Col des
Acles (2212m) en Col de l’Echelle (1762m), een stevige etappe met 1150 klimmeters. Door ons late vertrek dreigt
het een gejaagde dag te worden en daarom besluiten we af te dalen naar Plampinet en over de GR57 naar onze
bestemming te klimmen.

Al snel vinden we aansluiting op een boswegel tot de Chalets de Acles, waar we een grindwegje oppikken. Er volgt
een lange en saaie afdaling tot Plampinet. In het dorp vinden we geen bakker. We lopen nog een eindje
stroomopwaarts langs de Clarée en houden daar een pauze. Vervolgens volgen we verder de rivier tot net voorbij de
Pont de Fanager en duiken daar het bos in voor een lange klim. Na een halfuurtje kruisen we de weg aan de kapel
ND de Bon Rencontre. Vanaf dat moment komen we nogal wat dagjesmensen tegen, die meestal in grote groepen en
met gids rondlopen (een constante trouwens in de Névache). Veel uitzicht hebben we niet, maar het lommer van het
bos doet deugd tijdens het klimmen want intussen is het helemaal opgeklaard.

Na een hele poos bereiken we eindelijk een onopvallend colletje nabij la Tête Noire (2192m). Er volgt een korte
afdaling en daarna een traverse tot nabij de Chalets des Thures. Die liggen op de zuidrand van het brede plateau
met daarop ook de Col des Thures en onze eindbestemming van de dag, het Lac Bellety. De zuidrand van dit plateau
bestaat uit een steilrand met daarin diepe, veelkleurige erosiegeulen in het Trias-gesteente, een erg mooi zicht.
Vanaf de Chalets klimmen we op een vaag spoor door het gras verder tot het mooie Lac Bellety, waarvan de oever
bezet is met een brede rietkraag. Over het meertje heen kijken we frontaal uit op Pointe Balthazar (3153m), Pointe
Melchior (2948m) en Pointe Gaspard (2808m). Het is inmiddels 17u50 geworden. Van Fre en Tess is er nog geen
spoor, maar we zetten toch maar meteen de tent op. Het is erg koud met een doorstaande NO-wind. Even later
komen Fre en Tess toch aan, ze hebben gewacht op de Col des Thures en hebben ons naar boven zien klimmen. Na
het eten vluchten we al snel de tent in. Fre ontpopt zich tot held van de dag wanneer blijkt dat hij twee flessen
wijn mee omhoog heeft gesleurd.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

25/07/2011: Lac Bellety (2290m) – Vallée du Vallon (1920m)

Afstand: 15km
Klimmen: 900m
Dalen: 1270m
Bergpassen: Col du Vallon (2645m)
Weer: Eerst licht bewolkt, ’s middags zwaar bewolkt met wat regen, ’s avonds wisselend bewolkt. Fris en winderig.

’s Nachts gaat de wind liggen en onder een open hemel komt het tot nachtvorst. Om 7u50 gaan we op pad. We
dalen af naar Col des Thures (2194m), waar zich meteen een mooi uitzicht opent op Mont Thabor (3178m) en Grand
Séru (2888m). Over een aangenaam zigzagpad dalen we vervolgens door het bos verder naar de Granges de la Vallée
Etroite. Aan de refuge nemen we een pauze. Ik koop een boterham met kaas terwijl Fre z’n (intussen lege) flessen
wijn probeert kwijt te geraken. Zo rond 9u30 gaan we terug op pad. De zon is inmiddels hoog genoeg geklommen
om de valleibodem te verwarmen en we gaan in korte broek verder.

Tussen de dagjesmensen klimmen we op een brede grindweg nog een eindje het dal door tot we een mooie groene
vlakte bereiken nabij de Pont de la Fonderie. We draaien linksop richting Maison des Chamois. De GR loopt hier
opnieuw een grindweg, die zich met brede haarspeldbochten omhoog slingert. We nemen geregeld shortcuts om de
saaie route wat in te korten. Aan het Maison des Chamois gaat iedereen rechtsaf richting Mont Thabor. Wij klimmen
daarentegen verder onder de noordflank van de Pointe de l’Efourant (2700m) met steeds mooie uitzichten op Mont
Thabor (3178m). Ik verschiet toch hoeveel verse sneeuw er ligt. Op oostgerichte hellingen is alles wit vanaf 2700m.
Het moet hier gisterochtend een stuk meer hebben gesneeuwd.

Het waait stevig. Beschut achter een sparrenbosje nemen we een pauze alvorens te beginnen aan het finale stuk van
de klim naar de Col du Vallon. Het is een mooie klim met fantastische terugblikken op Mont Thabor (3178m), Cheval
Blanc (3010m) en Grand Séru (2888m). De laatste 200 klimmeters verlopen over puin en blokken. Eenmaal boven zijn
ook de toppen van de zuidelijke Vanoise zichtbaar geworden. Het uitzicht aan de andere zijde van de col
daarentegen is eerder tegenvallend. Het Vallée du Vallon is weer zo’n breed dal met golvende groene plateaus en
diep ingesneden erosiegeulen. Aan de oostzijde van het dal domineert de kalksteenmuur van de Rochers de la Paria.
Aan de horizon is de Pic de Rochebrune (3320m) het meest opvallend. We dalen een eindje af onder de col en
houden uit de wind opnieuw een korte pauze.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/J0psPcXlugLTSg3vP-5PsQ?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/101015844212945897733/UbayeNevacheJuli2011?feat=embedwebsite#5635570207415364850
https://picasaweb.google.com/101015844212945897733/UbayeNevacheJuli2011
https://picasaweb.google.com/lh/photo/ML7Gx8PSoAlwP83UYoZEnQ?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/GwxjwnY5vFEg_2mTd4L1Og?feat=embedwebsite


Intussen is de hemel aan het betrekken. We dalen relaxed het dal in tot we rond 14u40 de Chapelle Saint-Michel
bereiken. Het begint te regenen en we blijven schuilen onder het afdakje aan de voorzijde van de kapel. We gaan
even binnen kijken. Onze voorganger heeft er niets beters op gevonden om in het gastenboek te schrijven: “J’aime
bien les alumettes”, wijzend op het pakje Aldi-lucifers. Na een tijdje komt een groep van 10 dagjesmensen met gids
komt aan waardoor het een gezellige drukte wordt. Na een half uurtje nemen we afscheid van Tess en Fre, die toch
maar verder afdalen naar hun auto, die in Névache geparkeerd staat. Met Elien blijf ik nog een tijdje wachten tot
het stopt met regenen. Daarna dalen we nog een half uurtje verder het dal in tot we op zowat 1920m een mooie
bivakplaats bereiken op een vlakte langs de beek. Het dal is hier heel wat nauwer en aantrekkelijker dan hogerop
en heeft van karakter nu iets weg van het Vallée de l’Opon. ’s Avonds klaart het nog helemaal op en gaat de wind
liggen, waardoor we nog eens lang buiten kunnen blijven zitten.

26/07/2011: Vallée du Vallon (1920m) – Lacs de la Mine (2585m)

Afstand: 16km
Klimmen: 1140m
Dalen: 480m
Bergtoppen: Crête du Chardonnet (2713m)
Weer: Eerst wisselend, later zwaar bewolkt, maar droog. Fris en winderig.

’s Ochtends is het nog steeds mooi weer en voor de verandering heeft het eens níet gevroren. We hebben ons wel
lelijk overslapen. Pas om 8u worden we wakker en om 9u zijn we op pad. Met wat moeite steken we weer de beek
over en dalen vervolgens snel en eenvoudig verder het dal door tot we op het asfalt uitkomen, dat we verder volgen
tot in Névache. Onderweg komen we terug de groep tegen die we gisteren ook zagen aan de kapel. In het piepkleine
artisanale winkeltje naast de kerk kopen we wat brood en kaas voor onderweg. Vervolgens steken we de Clarée over
en beginnen langs ze rechteroever stroomopwaarts te volgen. Rond 10u30 houden we een eerste pauze langs het
kabbelende water. Ik breek op een haar na een tand op een stuk steen dat in het brood zit. Net iets té artisanaal
wat mij betreft.

We blijven de rivier een aantal kilometer volgen over rustige paden met mooie uitzichten op het Massif des Cerces,
tot we rond de middag uiteindelijk de kleine en gezellige camping net boven de mooie Cascades de Fontcouverte
bereiken. We hebben zin in een douche, maar die werkt met jetons en de receptie blijft gesloten tot 17h. Na wat in
het gras gelegen te hebben vertrekken we dan maar weer in de hoop dat het aan de Refuge du Chardonnet wel lukt.
Aanvankelijk over een erg steile grindweg tussen de Chalets de Laraux, daarna over een aangenamer pad aan de
bosrand en met mooie uitzichten over het Vallée de la Clarée, en vervolgens langs de Ruisseau de Raisin klimmen
we in een uurtje tot aan de hut. Er zit een groep van een man of tien op het terras. We kunnen nog net voor hen de
douche inglippen, waarvoor we elk 3€ betalen.

Intussen is de bewolking alweer snel aan het toenemen. De weerberichten die ons in de refuge ter ore komen
beloven ook niet al te veel goeds. We klimmen nog een uurtje verder langs het Lac du Chatelard (in feite niet veel
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meer dan een met riet overwoekerde plas) en een erg mooie, langgerekte groene vlakte waar de Ruisseau du
Chardonnet zich doorheen met verwilderde loop doorheen slingert. De hogere toppen verdwijnen inmiddels in de
wolken en er waait er strakke westelijke wind. We besluiten te bivakkeren aan het meertje zo’n halve kilometer ten
zuidoosten van de Col du Chardonnet, waar we nog relatief beschut staan voor de elementen. We maken de
vergissing van de tocht door wat kleren te proberen wassen in de hoop zich met het winderige weer nog droog te
krijgen (uiteindelijk zal het bijna 72 uur duren voor alles eindelijk droog is). Na het avondeten lopen we nog eens
punt 2713m ten zuiden van de col op. Maar het weer is inmiddels al fel aan het verslechteren en slechts nu en dan
krijgen we tussen de mist een glimp van het uitzicht te zien. Wanneer we in de tent liggen begint het al spoedig
licht te regenen.

27/07/2011: Lacs de la Mine (2585m)

Afstand: 0km
Weer: De hele dag betrokken/mistig met langdurig regen. Fris en winderig.
Het regent ’s nachts af en toe. Pas wanneer het licht wordt gaan de hemelsluizen echt open. Bovendien is de
zichtbaarheid minimaal door dichte mist. De goesting om verder te trekken is minimaal. We zouden er toch enkel
een nat pak en vooral geen mooie uitzichten aan overhouden. Uiteraard hopen we dat het in de loop van de dag zal
stoppen met regenen zodat we alsnog in actie kunnen schieten, maar dat gebeurt niet. Het gaat quasi onophoudelijk
door tot 14 uur later de duisternis terug invalt. Verveling, verveling…

28/07/2011: Lacs de la Mine (2585m) – Lac Rond (2450m)

Afstand: 14km
Klimmen: 890m
Dalen: 1780m
Bergpassen: Col du Chardonnet (2638m), Col de la Ponsonnière (2613m), Col des Rochilles (2498m)
Weer: Zwaar bewolkt en regelmatig mistig, ’s avonds regen. Fris en winderig.

Ook het eerste deel van de nacht blijft het nog bestendig doorregenen. Daarna wordt het eindelijk droger en
wanneer het licht wordt worden we verrast door enkele hartverwarmende zonnestralen. Verder naar het oosten lijkt
het betrekkelijk mooi weer te zijn, maar wij zitten toch nog steeds onder een dikke wolkensoep die de meeste
toppen aan het zicht onttrekt. Na al dat stilzitten pakken we uiteraard snel in en rond 8u zijn we op pad. Dit moest
in principe één van de absolute topdagen van de tocht worden: eerst langs de Arêtes de la Bruyère en hoog boven
het Grand Lac, met steeds uitzichten op de Ecrins, een bivak aan het wondermooie Lac des Cerces en een
avondlijke beklimming van de Pointe des Cerces (3097m). Wat daarvan nu ook effectief in huis zou komen viel af te
wachten met het twijfelachtige weertje.

Al na een handvol minuten bereiken we de Col du Chardonnet (2638m), waar nu toch de basis van onder meer de
Glacier d’Arsine te zien is onder de wolkenbasis, die op zowat 3000m hangt. Over een vlot lopend zigzagpad dalen
we een dikke 400m af tot we de Torrent du Rif bereiken, waar we aansluiting vinden op het pad vanaf de parking
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van le Pont de l’Alpe. We lopen nu tussen enkele dagjesmensen, één ervan een lookalike van McGyver. De zon doet
haar best erdoor te komen. De klim langs de beek voert ons door een intiem landschap. Er volgt een kort maar stevig
klimmetje onder de mooie Arêtes de la Bruyère tot de rug tussen Vallée du Rif en het Grand Lac. Aan een bergerie
heeft een groepje collega’s een wel erg slechte bivakplek gekozen vlak op de kam. Die hebben ongetwijfeld geen
oog dicht gedaan van de wind.

Wanneer we verder klimmen richting Lac de la Ponsonnière worden de uitzichten op het in de diepte gelegen Grand
Lac erg mooi. Helaas zijn de toppen van de Ecrins op de achtergrond allemaal in wolken gehuld. We pauzeren een
stukje voor de Col de la Ponsonnière (2613m) aangezien die intussen alweer in mist is gehuld. De stroming is
noordwestelijk en het ziet er dus niet zo goed uit voor wanneer we straks over de oosthellingen van Vallée de la
Ponsonnière naar het Lac des Cerces zullen lopen. Aan de andere kant van de col zitten we inderdaad meteen in de
mist. Dat we nabij het Lac des Cerces zijn weten we een half uurtje later enkel doordat een wegwijzertje ons
daarop wijst.

Het is nog maar 13u. We hebben geen zin om hier nu in de mist te stoppen om te bivakkeren. De hoop om straks op
de top van de Pointe des Cerces (3097m) te staan hebben we al min of meer opgegeven. We besluiten om door te
gaan tot het Lac Rond, waarvan ik hoop dat het aan de lijzijde van de Col des Rochilles (2496m) mistvrij zal zijn.
Indien het weer onverwacht toch nog fel zou verbeteren kunnen we ook van daar nog steeds de top op. Omdat het
nog zo vroeg is nemen we niet de rechtstreekse route via Col des Cerces (2574m), maar doen we een ommetje via
het Camp des Rochilles en de gelijknamige col. Tijdens de traverse onder de Pic de la Ceinture (2779m) lopen we
eerst nog in dichte mist, maar wanneer we aansluiting vinden op een grindweg verbetert de zichtbaarheid. We
klimmen het ongezellige oude legerkamp voorbij, steken de col over en lopen vervolgens langs het half uitgedroogde
Lac du Grand Ban naar onze eindbestemming van de dag, het Lac Rond. Het is intussen 14u40 geworden.

Zoals verhoopt zitten we uit de mist. Aanvankelijk zijn er zelfs enkele opklaringen. Maar in de late namiddag begint
het alweer te regenen, regen die tot kort voor zonsondergang aanhoudt. Het wil maar niet lukken met het weer
deze zomertrekking. Op 12 dagen in de bergen tel ik inmiddels al 7 dagen met (vaak langdurig) neerslag en evenveel
nachten met vorst. Er rest nog één kans voor een echte topdag, morgen op de Mont Thabor.

29/07/2011: Lac Rond (2450m) – Mont Thabor (3178m)

Afstand: 12km
Klimmen: 1160m
Dalen: 430m
Bergpassen: Col des Muandes (2828m), Col de Valmeinier (2860m), Col de la Chapelle (2943m)
Bergtoppen: Roche du Chardonnet (2950m), Mont Thabor (3178m)
Weer: Licht bewolkt, droog.

In de loop van de nacht voel ik dat het plots op korte tijd enkele graden afkoelt, en dat bezorgt me een glimlach in
m’n slaapzak. ’s Ochtends wordt m’n vermoeden bevestigd: het is helemaal opgeklaard. Het heeft opnieuw gevroren
onder een volstrekt heldere hemel. Om de Pic des Cerces (3097m) te beklimmen is geen tijd meer. Als het weer zo
blijft is er vandaag maar één doel: slapen op de top van de Mont Thabor (3178m).

We vertrekken rond 8u en kruisen tientallen dagjesmensen – waaronder alweer de groep van enkele dagen terug –
wanneer we in het zachte ochtendlicht wanneer we over een erg mooie route door het hoge Vallée de la Clarée
afdalen naar de Refuge des Drayères. Het frisse en natte weer heeft één groot voordeel en dat is dat het landschap
er nog net zo frisgroen bijstaat als vroeg in de zomer. Het is 9u15 wanneer we de Refuge des Drayères bereiken. De
meeste klanten zijn intussen de deur uit, we doen ons op het terras te goed aan een boterham met kaas en een
appel. Daarna klimmen we tijdelijk steil rechts van de Torrent de Brune omhoog, het Vallée des Muandes in. De
terugblikken op onder meer Pointe des Cerces (3097m) zijn nu erg mooi. Het dal opent zich al snel en rustig
klimmen we verder langs onder meer het Lac Rond, tot we rond 11u30 het Lac des Muandes bereiken.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/hAd8i7m74YtWUpJ9lXV5fg?feat=embedwebsite


Ik schat dat het nog zowat 2u30 stappen is tot op de top van de Mont Thabor (3178m). Dit is evenwel allicht de
laatste plek waar een bivak met de tent nog mogelijk is. We stoppen om de evolutie van het weer af te wachten
alvorens in de late namiddag aan de lange klim te beginnen. We laten de tent drogen en krijgen eindelijk onze was
van een paar dagen geleden droog. Er vormt zich nogal wat cumulusbewolking, maar erg convectief wordt het weer
niet. Rond 14u45 vertrekken we op weg naar de top.

We klimmen eerst naar de Col des Muandes (2828m) toe. Er komen nogal wat mensen afgedaald die de top eerder
vandaag reeds hebben beklommen. Vervolgens wordt het terrein ruiger wanneer we over de zuidgraat naar de top
van Roche du Chardonnet (2950m) toeklimmen. Her en der liggen nog resten van de sneeuwepisodes van een paar
dagen geleden. Over puin en blokken dalen we naar de Col de Valmeinier (2860m), waar we omstreeks 16u30 nog
een laatste pauze houden. De Mont Thabor (3178m) houden we steeds in zicht. Soms is de top net in de wolken
gehuld. Intussen worden we voorbijgestoken door 2 Franse twintigers met een trekrugzak, waarvan ik vermoed dat
ze, gezien het uur, ook op de top willen gaan slapen.

Iets voorbij de Col de Valmeinier treffen we zoals ik op Google Earth op voorhand had gezien een klein ijsmeertje
aan tussen het puin. We vullen er onze watervoorraad aan om een nachtje op de top te overleven. Vervolgens
klimmen we steil maar eenvoudig over kleine blokken naar de Col de la Chapelle toe, en klimmen daarna over fijn
maar coherent erosiemateriaal eenvoudig verder tot we uiteindelijk de kappel vlak onder de top in zicht krijgen.
Rond 17u45 bereiken we de top van de Mont Thabor (3178m). Meestal zitten we in de wolken gehuld, maar nu en
dan opent zich naar het oosten een fragmentair uitzicht op onder meer de messcherpe graat van Grand Séru
(2888m). De Fransen blijven een beetje dralen maar dalen vervolgens toch ontgoocheld af in la Vallée Etroite. Iets
na 18u hebben we de top voor ons.

Na een tijdje trekt het helemaal dicht en zitten we voortdurend in de mist. Ik ben er vrij zeker van dat de
bewolking ’s avonds nog zal instorten en de top dus nog voor zonsondergang helemaal vrij zal komen, maar de uren
tikken voorbij en het wil maar niet lukken. Het uur van zonsondergang verstrijkt zonder dat er een millimeter
verandering komt in het weerbeeld. Omdat het zo mistig blijft met een kille wind gaan we niet open en bloot op de
top slapen, maar installeren ons op het terras van de kapel. Een beetje ontgoocheld gaan we slapen. Voor
morgenvroeg heb ik er wel nog steeds een goed oog in.

30/07/2011: Mont Thabor (3178m) – Valfréjus (1520m)

Afstand: 15km
Klimmen: 100m
Dalen: 1760m
Bergpassen: Col des Méandes (2727m), Col de la Vallée Etroite (2424m)
Bergtoppen: Mont Thabor (3178m)
Weer: Licht tot wisselend bewolkt, droog.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/bJrjcZ3Lpr8dLAyaP26W3w?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/QkZQxaqwYXP9TweLp4dsjQ?feat=embedwebsite


Reeds rond 23u gebeurt dan toch wat al anderhalf uur vroeger had moeten gebeuren: de top maakt zich helemaal
vrij, de wolken lossen op en we zien onder het overweldigende schijnsel van de melkweg hoe zich een stratusdek
vormt diep in de valleien. Het koelt af tot net onder het vriespunt. Rond 5u45 staan we op. We eten snel iets en
lopen dan richting top voor de zonsopkomst. Het is quasi helder. Enkel in het noordoosten en oosten, waar de zon
straks zal gaan opkomen, drijft wat middelhoge bewolking door de hemel. Gelukkig is de horizon vrij. Om 6u16 komt
de zon boven de toppen van de Vanoise geschoven en meteen worden onder meer de toppen van Ecrins, Aiguilles
d’Arves en het Massif des Cerces overrompeld door een felle alpenglow. Het uitzicht vanop de Mont Thabor (3178m)
is adembenemend, veel beter dan ik me had ingebeeld. Het is met ruime voorsprong de mooiste top van de voorbije
twee weken. We blijven een hele poos rondhangen op de top om te genieten van het spektakel. Pas rond 7u45 gaan
we aan de kapel onze boeltje pakken en eenmaal we daarmee klaar zijn lopen we toch nog maar eens terug om een
laatste maal het uitzicht te absorberen. Rond 8u45 beginnen we uiteindelijk aan de afdaling. Er begint zich intussen
aan een hoog tempo weer bewolking te ontwikkelen rond de toppen van Vanoise en Ecrins en later ook rond de Mont
Thabor zelf. We zijn zonder twijfel de enigen die vandaag het uitzicht in al z’n glorie kunnen bewonderen.

Wat vandaag rest is de lange afdaling naar de beschaving. Via de Col des Méandes (2727m – bivak mogelijk) duiken
we naar het Lac du Peyron. Af en toe lopen we alweer door de mist. We kruisen slechts enkele tegenliggers, die zich
zichtbaar afvragen hoe het kan dat we zo vroeg op de dag al van de top komen afgedaald. Het meertje biedt een
erg mooi uitzicht op Mont Thabor (3178m) en Cheval Blanc (3020m). Bivakplekken zijn er wel schaars. De
valleibodem van het Vallée de Peyron, slechts 200m verderop, leent zich daar veel beter toe. Een lange traverse
met mooie uitzichten op het dalhoofd van la Vallée Etroite, gedomineerd door de eindeloze westflank van Roche
Bernaude (3222m), voert ons naar de Col de la Vallée Etroite. Daarna is het nog uren bergaf over een weinig
interessant stuk GR5 tot we een stuk na de middag Valfréjus bereiken, vanwaar we de lange reis naar huis
aanvatten.

Conclusie
Er zijn zo van die tochten die staan of vallen met één moment. Tot de voorlaatste dag ontbraken door

het mindere weer de hoogtepunten. Het fantastische topbivak op de Mont Thabor maakte in één klap

alles goed.

Ik denk niet dat ik nog naar de Névache terugkom voor een meerdaagse trekking. Enkel de hoek van

Grand Galibier, Pointe des Cerces en Mont Thabor kon me echt bekoren. De andere stukken waren me

soms eenzijdig en weinig verrassend.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/SmgJX9-G9VdP8roq2RhQqg?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/xzFNLJeGwKcT8Ipx3GSrXg?feat=embedwebsite


Kaartmateriaal van de gelopen route is te vinden in het fotoalbum

Reacties

Debbie op 20 november 2011 om 22:11

De streek leent zich voor wintertrekkings, mits kennis van lawinegevaar.

apojapo op 22 november 2011 om 12:14

Het weer blijft natuurlijk altijd een grote onzekere factor. ALs je naar de foto’s kijkt lijkt het echter
net alsof het weer best aardig was.

Debbie, ik ben ook in deze streek geweest en kan nou niet zeggen dat er veel cols waren die zich
goed leende voor een wintertrekking. Ben toch wel benieuwd in welk opzicht dit gebied zo geschikt is
volgens jou.

Willem op 22 november 2011 om 19:14

Tja, zo gaat het meestal hé. Als het regent trek je nu eenmaal geen foto’s 

Om een mooie wintertrekking te kunnen maken moet je idd toch wel geluk hebben met de condities.
Of je zou al beneden in het Vallée de la Clarée moeten blijven.

Debbie op 22 november 2011 om 19:32

We hebben niet alles kunnen doen op onze winterstage maar genoeg om te weten dat een
meerdaagse zeker mogelijk is: http://debbie.hiking-
info.net/cursussen/id/winterstage_in_vallee_de_la_claree. 
In de winter moet je altijd wat afwachten wat het lawinegevaar is. Het gebied is redelijk zuidelijk wat
de condities snel beter worden tegenover de koudere noordelijke Alpen. Er zijn diverse berghutten
open, waar ook toerskiërs langs passeren. De Mont Thabor wordt trouwens ook in de winter met
sneeuwschoenen beklommen. Mits wat ervaring, kan je dus wel een route uitstippelen. Névache lijkt
me de beste uitvalsbasis, maar ook vanuit Modane is er een toegangsweg. Je kan dus ook het gebied
doorsteken.

apojapo op 23 november 2011 om 17:24

Als je daar een cursus hebt gehad kan ik mij goed voorstellen dat het dan vertrouwd aanvoelt. Toch
zou ik voor een wintertocht eerst naar andere gebieden in de Alpen kijken die beter geschikt zijn.

Debbie op 23 november 2011 om 19:36

Wat zijn jouw voorstellen? Ik zie dat je ook al in de winter in Névache geweest bent? 
Tja, in de bergen kan je in de winter nooit niet alles doen, hé, maar ik vond dat er genoeg
mogelijkheden waren.

Debbie op 27 november 2011 om 18:45

http://www.refugesclareethabor.com/fr/il4-randonnees_p46-la-haute-route-du-thabor.aspx

B M op 05 december 2011 om 13:13

Denk je dat er september nog voldoende water zou zijn?

Willem op 05 december 2011 om 16:15

Enkel die eerste anderhalve dag (Montgenèvre tot de Chalets des Acles) kan problematisch zijn. Denk
dat het beekje laag in Vallée de l’Opon dan droog komt te staan. Voor de rest voorzie ik geen
problemen.
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