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Verslagen  >  Zon, sneeuw en bibbernachten in de Ubaye

Zon, sneeuw en bibbernachten in de Ubaye

Four seasons in one week

Ik ben nog nooit in de zomer richting Alpen getrokken. Een Pyreneeënverslaving aan de ene kant en

afschrikwekkende verhalen van horden dagjesmensen, overbevolkte berghotels en skiliften tot

3000m aan de andere kant hebben me er tot nu toe steeds weggehouden. Dit jaar moet het er dan

toch maar eens van komen, midden in het hoogseizoen dan nog. Met Fre en Tess zoek ik een gebied

uit dat ergens de link moet vormen tussen Pyreneeën en Alpen. Een gebied waar we niet de hele

tijd in de file lopen en ’s avonds nog eens een top opkunnen, maar met de hoge Alpen wel binnen

handbereik. We komen uit op het Frans-Italiaanse grensgebied in het massief van Ubaye en

Chambeyron.

Verslag van Willem, 16 november 2011.

16/07/2011: Col de Larche (1950m) – Lac de la Reculaye (2500m)

Afstand: 8km
Klimmen: 770m
Dalen: 220m
Bergpassen: Col de la Gypière (2482m)
Bergtoppen: Tête de l’Alp (2700m)
Weer: Wisselend bewolkt, ’s avonds betrokken, droog. Fris en winderig.

Terwijl Tess met de auto vanuit België vertrekt, neem ik op vrijdagavond samen met Fre de Thalys richting Parijs.
Omdat we de reis (te) laat praktisch zijn beginnen regelen waren er geen tickets meer voor de nachttrein. Om 20u
stappen we op de TGV richting Grenoble, waar we drie uur later aankomen. Op voorhand had ik zitten kijken voor
een bivakplekje nabij Saint-Martin-le-Vinoux, op een goed half uur stappen van het station. Er blijken echter geen
goeie bivakplaatsen te zijn op de te steile hellingen en we moeten terug richting centrum, waar we uit miserie dan
maar slapen in het lokale Ibis-hotel. We vragen twee aparte bedden in de kamer, maar dit blijken een 2-
persoonsbed en een kinderbed te zijn. Ik pas er net in, Fre krijgt de luxesuite.

De volgende ochtend spreken we met Tess om 9u af op een parking langs de Isère. Het is nog uren rijden naar de
Ubaye en het verkeer op de Alpenwegen is enorm. Vooral nabij Gap staan we lange tijd in de file. Als dat maar
geen voorbode is van het volk op de Alpenpaden, denk ik bij mezelf. Pas een stuk na de middag bereiken we
eindelijk Larche, waar we de auto parkeren bij het kerkje. Al liftend gaan we verder tot een parking iets voor de
gelijknamige col op de Frans-Italiaanse grens. We worden opgepikt door een Frans gezin. De vader gaat z’n vrouw en
kinderen boven afzetten en keert speciaal voor ons nog eens terug. Om 15u20 kunnen we er finaal aan beginnen.

Het is de hele ochtend mooi weer geweest, maar net nu begint de hemel geleidelijk dicht te slibben. Het is
bovendien behoorlijk fris. Als we pauzeren moeten we al snel een extra laagje aantrekken. Aanvankelijk kruisen we
nog behoorlijk wat dagjesmensen op de rood-geel gemarkeerde route naar de Col de la Gypière (2482m), maar
eenmaal de splitsing het pad richting Col de Ruburent en Col de Feuillas voorbij lopen we meestal alleen. Door het
groen, met verspreid van de oostflank van de Bec de Lièvre (2720m) afgestortte kalksteenblokken, klimmen we
geleidelijk omhoog tot de col. Alle drie lopen we stilletjes wat af te zien. Er zitten nog heel wat kilo’s eten in de
rugzak en het goeie wandelritme is er nog niet.

Op de col nemen we een korte pauze. We verschuilen ons achter een rotsblok voor de koude wind. Al snel beginnen
we over een vaag pad aan de traverse die ons eenvoudig tot kort onder de Col des Monges brengt. In de diepte zien
we op de dolinevlakte van het (uitgedroogde) Lac de la Montagnette enkele tentjes staan. Een van de kampeerders,
een Fransman van een jaar of 55, komen we tegen nabij de col. Ze hebben er met hun groepje van 6 een tocht van
4 dagen opzitten in min of meer dezelfde zone als waar wij de komende twee dagen nog zullen vertoeven. We
maken dus van de gelegenheid gebruik om wat info te vragen over de actuele condities op de hogere cols, en die
actuele conditie is erg eenvoudig: er ligt nergens nog sneeuw.

We klimmen niet tot op de col, maar traverseren verder tot het mooie Lac de la Reculaye. Rond 17u30 bereiken we
het meer. We vinden snel een bivakplekje aan de noordzijde ervan. Na een uur hebben we alle kleren aan die in
onze rugzak zaten. De temperatuur is intussen gedaald tot een graad of zes en er waait een felle zuidoostenwind.
Om wat warm te krijgen beklimmen we na het avondeten de Tête de l’Alp (2700m), het topje net ten oosten van
het meer. Vooral naar de Italiaanse zijde is het uitzicht erg mooi. Vanop de top is het inderdaad duidelijk hoe
weinig sneeuw er nog ligt voor zo vroeg op het seizoen. Slechts op noordhellingen vanaf 2800m liggen nog enkele
kleine sneeuwveldjes. Het erg warme en droge voorjaar heeft duidelijk zijn werk gedaan. Intussen is het helemaal
betrokken en de 3000-ers verdwijnen langzaam in de wolken. Nog een euforisch momentje als blijkt dat Jelle
Vanendert zowaar de Touretappe naar het Plateau de Beille heeft gewonnen. Door het grijze weer begint het al
vroeg donker te worden. We dalen terug af naar de tent en zoeken onze slaapzak op.
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17/07/2011: Lac de la Reculaye (2500m) – Vallon du Pinet (2450m)

Afstand: 8km
Klimmen: 500m
Dalen: 550m
Bergpassen: Col de la Portiolette (2692m)
Weer: meermaals langdurig regen, fris en winderig.

’s Nachts valt er reeds periodiek lichte regen. Van het weerbericht thuis weet ik dat er vandaag een actieve
neerslagzone over de zuidelijke Franse Alpen zal trekken. Rond 7u staan we op. Door het mindere weer zijn we niet
vooruit te branden, en het duurt tot 8u15 voor we uiteindelijk op pad zijn. Cross-country dalen we binnendoor langs
de linkerzijde van een ravijntje af tot we een kleine 100m lager weer aansluiting vinden op het pad. Langs de
Ruisseau de Rouchouse dalen we makkelijk af tot nabij de Cabane de Viraysse, waar we de beek oversteken om te
beginnen aan de klim naar de Col de la Portiolette. Af en toe valt er wat regen. Als we enkele tientallen meters
boven de Cabane zijn uitgeklommen zien we plots alle toppen in het zuidwesten verdwijnen in een dens
regengordijn. In zeven haasten rennen we terug om te schuilen. De deur is gelukkig open. Er wordt een nieuw stuk
bijgebouwd aan de cabane en hierin nemen we tijdelijk onze intrek. Het ziet er naar uit dat het een tijdje zal
regenen. Fre en ik halen maar meteen slaapzak en matje boven en proberen wat te slapen. Tess blijft koppig zitten
met enkel een overlevingsdeken, volgens ons niet echt de beste oplossing: Tess zelf krijgt nooit warm en wij doen
uiteraard geen oog dicht door het onophoudelijke geritsel.

Het een tijdje stevig door en ook daarna valt er nog periodiek matige regen. Rond 11u wordt het stilaan wat droger
en rond 12u besluiten we ons nest achter te laten. Over een chaotisch terrein vol met grillige kalksteenblokken
klimmen we eerst een stuk over de route naar Col de Sautron (2685m) om daarna boven het Lac de Viraysse
binnendoor door te steken naar de route richting Col de Portiolette (2692m). Tijdens de klim naar het colletje ten
NO van punt 2614m is de wind ongenadig. Bij de felste rukwinden laat ik me op de knieën zakken om niet omver te
worden geblazen. Voor Tess is het al helemaal lastig. Ik denk dat de rukwinden moeten hebben uitgehaald tot rond
de 100km/h. Eenmaal dit colletje over lijken we uit het ergste windgat te zijn en tot op de Col de Portiolette
(2692m), de we makkelijk nemen via enkele steile zigzags, ondervinden we voor de rest weinig hinder.
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Door de lage bewolking die alle toppen omhult is er vanop de col niet bijzonder veel te zien. Na een pauze om te
eten en te drinken beginnen we aan de afdaling. De noordzijde van de col is wat ruiger, met aanvankelijk veel puin
en enkele korte passages door kleine blokken. Daarna begint weer een eenvoudige traverse door het gras richting Col
du Vallonnet (2524m). Het begint intussen weer lichtjes te regenen. Toch worden we compleet verrast wanneer
plots een harde donderslag weerklinkt. We stoppen meteen en zetten nabij een grote rotsblok één van de twee
tenten op om in te schuilen tot wanneer het onweer voorbij is. Dat blijkt een foute inschatting te zijn, want nadat
het onweer is overgetrokken blijft nog nog drie volle uren stevig doorregenen. Met drie ineengedoken in een krappe
2-persoonstent zorgt dat na een tijdje voor de nodige rug- en nekklachten. Pas om 19u30 wordt het eindelijk droog.
Het is de moeite niet om nu nog verder te trekken, dus zetten we ook de tweede tent recht en genieten ’s avonds
zowaar nog van enkele zonnestralen. De hemel trekt open, de wind gaat liggen. Het belooft een koude nacht te
worden.

18/07/2011: Vallon du Pinet (2450m) – Lacs de Marinet (2530m)

Afstand: 17km
Klimmen: 1440m
Dalen: 1360m
Bergpassen: Col du Vallonnet (2524m), Pas de la Couletta (2752m), Col de la Gypière (2927m), Colle dell’Infernetto
(2785m), Colle di Ciaslaras (2983m), Col de Marinet (2787m)
Bergtoppen: Tête de la Frêma (3153m)
Weer: zonnig en droog. Fris en winderig.

Rond 6u45 staan we op. Het is prachtig helder weer. Zoals verwacht is het vannacht erg koud geworden: wanneer ik
m’n horloge aan het handvat van m’n wandelstok hang geeft het na enkele minuten een temperatuur van -2.7°C
aan. Rond 8u zijn we op pad. Het eerste deel van de dag is rustig inlopen over een mooie route naar de Col du
Vallonnet (2524m). In onze rug is de aanblik van La Meyna (3067m), die gisteren de hele dag in de wolken zat,
ronduit indrukwekkend. In de dalen dobberen nog wat resten bewolking langs de hellingen. Eenmaal de col over
zitten we in de zon en gaan er enkele laagjes kledij af. Rustig en genietend van het mooie weer dalen we geleidelijk
af over de groene hellingen van het Vallon de Plate Lombarde tot we rond 9u de splitsing naar Pas de la Couletta
(2752m) bereiken. Terwijl Tess en Fre al beginnen met de klim pauzeer ik om voor de beklimming mijn lange broek
voor een korte te wisselen. 100m hoger haal ik ze terug in wanneer ze zelf een pauze nemen bij een gesloten
cabane om iets te eten en te drinken.

Over een makkelijk pad klimmen we vervolgens gelijkmatig verder naar de col. We lopen onder de machtige
westflank van de Brec de Chambeyron (3389m) door, de op één na hoogste top van het massief. De top blinkt
opvallend in de zon. Het water van de regenval van gisteravond moet er bij het vallen van de nacht meteen als een
laag glazuur op de rotsen zijn gevroren. Vanop de col opent zich meteen een mooi uitzicht op het Lac Premier en
de Refuge du Chambeyron, en in noordelijke richting de eindeloze kalksteenmuur met Aiguille de Chambeyron
(3412m) als hoogste top. Binnendoor lopen we in de schaduw van de Brec de Chambeyron door een lunair landschap
met op bevroren plassen soms tot een centimeter ijs verder tot het prachtig azuurblauwe Lac Long. Hier vinden we
aansluiting op de route van de refuge naar de cols op de Italiaanse grens en het aantal dagjesmensen neemt plots
indrukwekkend toe. Meestal over puin en blokken (maar steeds over een duidelijk pad) klimmen we zoals de meeste
anderen verder tot de Col de la Gypière (2927m). Het is intussen 12u geworden.
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We laten onze rugzakken achter op de col en beginnen meteen aan de beklimming van de Tête de la Fréma
(3153m), de eerste aangevinkte 3000-er langs ons traject. Over een duidelijk spoor door het puin klimmen we
eenvoudig naar de top. Het panorama is erg mooi. Op de voorgrond zijn Aiguille (3412m) en Brec du Chambeyron
(3389m) uiteraard erg dominant. Onder meer Monte Viso en het Mercantour-massief laten zich eveneens
aanschouwen. Maar waar we vooral naar staan te gapen is de aanblik van de Colle di Ciaslaras (2983m) onder ons in
noordoostelijke richting. Deze col ligt op onze route voor vanmiddag of morgenvroeg en ziet er vanaf hier simpelweg
onneembaar uit. Een lichte ongerustheid maakt zich van ons meester.

Na een half uurtje op de top gaan we onze rugzakken terug oppikken op de col en dalen verder tot het mooie Lago
del Vallonasso di Stroppia aan de Italiaanse zijde. Op een voor de wind beschut plekje nemen we middagpauze.
Daarna trekken we verder via de onbemande metalen hut aan de zuidzijde van het meer (erg proper) en via een erg
mooie en panoramische hoge route langs enkele kleine meertjes traverseren we door naar de vierde col van de dag,
de Colle dell’Infernetto (2785m). De noordzijde van deze pas is de voorlopig grootste hindernis van de de dag. De
eerste meters onder de col moet er worden gedaald over steile rotspartijen, hier en daar voorzien van een kabel.
Een man in een groepje van drie Franse tegenliggers blokkeert volledig. De andere twee zien het niet meer zitten
om verder te trekken tot de Refuge du Chambeyron en we raden de onbemande hut van daarnet aan als alternatief.
Nadat de klauterpassages hebben overwonnen dalen we voorzichtig verder over een erg steile puinhelling tot we
uiteindelijk een mooi meertje bereiken in het groen.

Het is inmiddels 15u40. Het is een stevige, ruige dag geweest en de bivakplekjes liggen hier voor het oprapen. Maar
we twijfelen. De weersvoorspellingen voor morgenmiddag zijn erg slecht en met de Colle di Ciaslaras (2983m) ligt
een afschrikwekkende hindernis vlak voor ons. Wie weet wanneer het morgen al zal dichttrekken? De veiligste keuze
is zonder twijfel om nu met het mooie weer reeds de col over te trekken. We nemen een lange pauze en beginnen
er dan dus toch maar aan. Vanaf zowat 2750m begint de razend steile klim over een erg fijne puinhelling die bij
momenten een hellingsgraad van zowat 40° haalt. Afzien. Slechts de laatste meters voor de col wordt het minder
steil. Het uitzicht van boven op onder meer de Lacs de Roure maakt veel goed. Aan de noordzijde volgt een al even
steile afdaling over een onstabiele puinhelling. Een vaag zigzagpad maakt de opdracht wat makkelijker. Vervolgens
traverseren we over een steile, puinige helling met verspreid toch enkele sneeuwvelden verder tot de Col de
Marinet, de zesde en laatste col van de dag. Het is 17h50 en het ergste zit erop. Er rest nog slechts een rustige
afdaling tot aan de Lacs de Marinet. We kiezen voor een bivakplek aan het hemels mooie laagste van de twee
meertjes, een azuurblauwe plas in een groene oase pal aan de voet van de lange puingletjser die vanop de
noordflank van de Aiguille du Chambeyron (3412m) naar beneden komt geschoven. Zonder twijfel het meest intieme
bivak van de hele tocht.
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19/07/2011: Lacs de Marinet (2530m)

Afstand: 3km
Klimmen: 360m
Dalen: 360m
Bergtoppen: Aiguille Large (2857m)
Weer: aanvankelijk betrokken en droog, vanaf 10u regen overgaand in sneeuw. Koud en winderig.

’s Nachts vriest het opnieuw licht. Wanneer we rond 7u opstaan ziet het er al niet goed uit. Middelhoge wolken
jagen tegen een rotvaart over. We besluiten de tent te laten staan en de omgeving te gaan verkennen. Fre gaat op
z’n eentje de puingletsjer op en zal daarna vanuit het zuiden punt 2906m beklimmen, om vervolgens via de Lacs
Supérieur de Marinet terug af te dalen. Met Tess begin ik zelf aan de iets minder sportieve beklimming van de
Aiguille Large (2857m). Een vaag pad door het gras brengt ons eenvoudig tot de Col Large (2765m) net onder de top.
Vanaf daar is het nog maar een minuut of tien verder klimmen over iets ruiger terrein met een zigzagspoor. Al bij al
is het een erg eenvoudige klim.
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Het uitzicht mag best gezien worden. In het zuiden domineert de Aiguille de Chambeyron (3412m) met de kleine
gletsjers op het noordflank. Maar ook zowat alle toppen rond het hoge Vallée de l’Ubaye, met onder meer de Pics
de la Font Sancte (3271m), le Peouvou (3232m), Tête des Toillies (3175m) en Bric de Rubren (3340m) zijn zichtbaar.
Er waait een erg koude wind. We zitten met muts en handschoenen op de top. Na een minuut of tien houden we het
niet meer uit en dalen terug naar de col. We volgen nog eventjes de kam en dalen vervolgens af naar de mooie Lacs
Superieur de Marinet, waar ook ruim plaats is voor een bivak op een steenworp onder de top. Het begint intussen al
lichtjes te sneeuwregenen en in het westen verdwijnt alles in een grijs gordijn. In looppas nemen we de afdaling,
waar ik nog snel de tent relatief droog inpak en we met onze rugzak beschutting zoeken in de oude Refuge Bivouac
de Marinet.

Het begint al snel stevig te sneeuwregenen en enige ongerustheid maakt zich van ons meester wanneer Fre een goed
half uur later nog steeds niet terug is. Even later duikt hij dan plots toch op. De sneeuwregen gaat al snel over in
echte sneeuw en de omgeving kleurt langzaam wit. In de oude hut vol met tochtgaten is het nauwelijks warmer dan
buiten. We halen opnieuw slaapzak en matje boven en houden ons zo warm terwijl we wachten op beterschap. Het
is wat zoeken naar een droog plekje want hier en daar druppelt wat water door het dak naar binnen. We krijgen na
een tijdje het gezelschap van Guy, een berggids op rust, en zijn Finse vrouw. Zoals elke berggids (en zeker die op
rust) heeft hij een heel arsenaal straffe verhalen klaar.

Het blijft uren doorsneeuwen. Pas rond 15h wordt het eindelijk wat beter. Er is intussen al meer dan 5cm naar
beneden gekomen, op grotere hoogte waar de temperatuur al van bij aanvang van de neerslag onder nul lag
waarschijnlijk nog een stuk meer. We maken een wandelingetje rond de hut. Langzaam verschijnen wat opklaringen
en maken sommige toppen zich vrij. Het landschap ziet er magisch uit met het laagje zomersneeuw. Tess heeft het
erg koud en maakt een meer uitgebreide wandeling. Ze besluit uiteindelijk om alvast af te dalen naar Maljasset en
daar vanavond in de refuge te slapen. Fre en ik blijven boven. We spreken af morgenvroeg om 9u. We hopen dat het
verder opentrekt en dat we in de witte wereld vanavond nog eens de Aiguille Large opkunnen voor de
zonsondergang. Maar helaas, de weersverbetering zet voorlopig niet door en rond 20u begint het gewoon weer te
sneeuwen. Ik slaap in de hut, Fre kruipt in z’n tent die nog bij het meer staat.

20/07/2011: Lacs de Marinet (2530m) – Bivacco Boerio (3090m)

Afstand: 19km
Klimmen: 1490m
Dalen: 930m
Bergpassen: Pas du Mongoia (3085m)
Bergtoppen: Mongoia – Bric de Rubren (3340m)
Weer: eerst wisselend, daarna licht bewolkt. Fris.

Er valt ’s nachts nog een paar centimeter verse sneeuw die alles wat gistermiddag al was weggedooid terug heeft
aangevuld. Wanneer ik om 6u45 m’n kop buiten steek is het weer fel verbeterd. Nog wat lage wolken drijven door
het Vallée de l’Ubaye, maar het belooft een mooie dag te worden. Ik ontbijt snel en pak m’n boeltje in, om daarna
Fre te gaan opzoeken aan het meer. Het is onder de opklaringen afgekoeld tot -3°C. Fre pakt verder in en rond 7u45
zijn we op pad. Jammer dat we zo snel beneden moeten staan, want nu zijn de omstandigheden voor een
beklimming een stuk beter.
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Het eerste half uur van de etappe lopen we echt te genieten. Met de sneeuw lijkt de omgeving plots omgetoverd in
een kleine Himalaya. Het ochtendlicht is magisch. Al vrij snel kruisen we de eerste dagjesmensen, die allemaal
informeren hoe de toestand hogerop is. Zo rond de Bergerie Inférieur de Mary, op ongeveer 2300m, dalen we stilaan
onder de sneeuwgrens uit en verdwijnt de magie. We dalen stevig verder door het bos en bereiken rond 9u20, iets
later dan afgesproken dus, Maljasset. Al snel vinden we Tess bij de Refuge. Ik en Fre willen van de gelegenheid
gebruik maken om ook een douche te nemen, maar het sanitair wordt net gekuist. Een beetje ontgoocheld en vooral
erg vuil beginnen we dus maar aan de klim doorheen het Vallon de l’Ubaye. Een stuk brood krijgen we als troost wel
mee.

Rustig klimmen we links boven de beek hoger het mooie dal in. Zo bereiken we rond 10u45 het overrompelend
mooie Plan de Parouart, een brede groene vlakte met verspreid wilgen- en elsenbosjes, en gedomineerd door de
besneeuwde 3000-ers in het dalhoofd. De rivier meandert er doorheen en vormt in haar binnenbochten brede
kiezelstranden. In het ijzig koude water nemen we hier dan maar en bad en wassen ons van kop tot teen. Herenigd
met de reeds proper gewassen Tess nemen we iets verderop onze middagpauze. Daarna klimmen we rustig verder
tot we op zo’n 2200m de afsplitsing van de route naar het Vallon de Rubren bereiken. Op dit veel minder belopen
pad begint het echte klimwerk. We zwoegen ons omhoog tot de Cabane de Rubren (2445m), een erg mooi ingerichte
herdershut die behalve in de periode van half juni tot half augustus ook openstaat voor wandelaars. Na nog een
steile passage door de bedding van de Ruisseau de Rubren opent het dal zich volledig en komen we op een erg
breed plateau terecht omringd door toppen als Bric de Rubren (3340m) en Tête de Malacoste (3216m). De sneeuw is
intussen snel aan het wegsmelten in de warme julizon. Slechts vlak voor en op de finale puinhelling naar de Pas de
Mongoia (3085m) moeten we nog wat restanten doorbaggeren.

Iets na 15u bereiken we de col, met daarop de Bivacco Boerio, een bijzonder mooie onbemande houten blokhut met
slaapplaats voor tien personen. Er zijn al twee mensen, een koppel Waalse Brusselaars. We installeren ons binnen.
Tess gaat een poging ondernemen om de Mont de Salsa (3328m) te beklimmen via de NW-graat, maar komt een
uurtje later terug: te moeilijk. Fre en ik blijven wat luieren rond de hut. Ik zit al met m’n hoofd bij de beklimming
voor vanavond bij zonsondergang: net ten noorden van de hut ligt de Bric de Rubren (3340m), de op één na hoogste
top op de Frans-Italiaanse grenskam ten zuiden van de Vanoise (enkel de Brec de Chambeyron is met z’n 3389m nog
wat hoger). Na te hebben gegeten kan ik me niet langer bedwingen en begin op m’n eentje al aan de klim, die
gemarkeerd is met rode stippen. Meestal net langs de oostzijde van de Z-graat klimt het omhoog over puin en
rotsen. Her en der ligt nog wat sneeuw. Dicht onder de top is er enig klauterwerk met daarbij één luchtige passage
waarbij je je geen foutjes kan veroorloven. Rond 19u45 bereik ik de top. Tess en Fre volgen goed een half uur later.

Het uitzicht vind ik ietwat teleurstellend. Met name de voorgrond mist variatie. De Monte Viso domineert met z’n
3841m de horizon. Verder is er een wijds zicht op Mercantour, het massief van Chambeyron (met nog redelijk wat
sneeuwresten op de noordhellingen) en in het noordwesten op de toppen van de Ecrins die zich kort voor
zonsondergang vrijmaken uit de wolken. De wind is gaan liggen en daardoor is het nog vrij aangenaam op de top.
Wanneer de zon achter de toppen van de Ecrins schuift ontwikkelt zich een niet al te sterke alpenglow. Snel dalen
we terug naar de hut voor het te donker wordt. Er komt nog een Fransman aan die tot in het schemerdonker heeft
gewandeld. Ik besluit m’n wekker reeds om 5u30 te zetten om ook de zonsopkomst vanop de top mee te pikken en
alle aanwezigen volgen mijn voorbeeld.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/LfdO2tWZlkQDb0BX7aymPQ?feat=embedwebsite


21/07/2011: Bivacco Boerio (3090m) – Vallée de Saint-Véran (2200m)

Afstand: 16km
Klimmen: 890m
Dalen: 1780m
Bergpassen: Pas de Salsa (3175m), Col de Longet (2660m), Col Blanche (2897m), Col de St-Véran (2844m)
Bergtoppen: Pic de Caramantran W-top (3025m) en O-top (3033m)
Weer: licht bewolkt, droog.

‘s Nachts huilt de wind rond de hut. Om 5u15 gaat een eerste wekker en het half uur daarop volgt een ware
kakafonie van elektronische gsm-wekkers. Buiten is het nog donker en de klank van de wind is weinig uitnodigend.
Van de zes aanwezigen geraakt uiteindelijk helemaal niemand uit z’n nest. Pas rond 7u komt er leven in de Bivacco
Boerio. Tess heeft slecht geslapen en voelt zich niet geweldig. We ontbijten allemaal en gaan iets na 8u opnieuw
onze eigen kant op.

Wat ons betreft is dat in eerste instantie de Pas de Salsa (3175m), de hoogste col op ons traject. Het heeft vannacht

https://picasaweb.google.com/lh/photo/Yg75Y9cFq_DkE68siK2VUQ?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/Awb1ZPzK6TmmE-dRZwu2Tg?feat=embedwebsite
https://picasaweb.google.com/lh/photo/pkp9IJ786auraVrbCBwBCA?feat=embedwebsite


onder een heldere hemel alweer gevroren waardoor de sneeuwvelden er nu beenhard bijliggen. Tijdens de
geleidelijke klim hebben we erg mooie terugblikken op het Lac de Mongoia, met daarachter het massief van Aiguille
(3412m) en Brec (3389m) de Chambeyron waar we tot gisterochtend nog vertoefden. Eenmaal de col dalen we eerst
langdurig over sneeuwvelden en daarna over vervelend los morenepuin tot we uiteindelijk het Lac du Loup bereiken.
Steeds hebben we prachtige overzichten op de toppen aan de noordzijde van het dalhoofd van Vallée de l’Ubaye,
zoals le Peouvou (3232m), Tête de Longet (3146m) en de opvallende tandrots Tête des Toillies (3175m). Daarachter
prijken in de verte de alpiene toppen van het massief des Ecrins.

Aan het meer houden we een korte pauze. Daarna lopen we over een vaag spoor binnendoor naar het mooie Lac de
Longet en na aansluiting te hebben gevonden op de GR-route verder tot op de gelijknamige col. We dalen niet af
aan de oostzijde ervan, maar klimmen nog enkele tientallen meters en traverseren dan binnendoor verder over gras-
en puinhellingen naar de route richting Col Blachet (2897m), die zich ondanks de hoogte erg eenvoudig laat
bedwingen. Boven hebben we een mooie terugblik op de besneeuwde noordflanken van Mont de Salsa (3328m) en
Bric de Rubren (3340m). In noordwestelijke richting kijken we voor het eerst diep doorheen het Vallée de St-Véran.

Over zwaar en onoverzichtelijk terrein met puin, blokken en rotsbanden traverseren we traag verder naar de
volgende col, de Col de Saint-Véran (2844m). Tess heeft op het veeleisende terrein last van hoofdpijn, misselijkheid
en kortademigheid, alle symptomen dus van hoogteziekte. Zelf sluit ze die mogelijkheid min of meer uit. Twee
weken geleden was ze in Oostenrijk nog op alpiene stage met elke dag toppen en overnachtingen tot een eind boven
3000m, steeds zonder problemen. Traag zetten we door richting col, waar we opnieuw pauzeren. Het is inmiddels
zowat 13u geworden. Fre en ik willen dolgraag de Pic de Caramantran (3033m) op. De Tour passeert over een uurtje
over de Col Angel (2744m), en deze top moet ons een overzicht bieden over de volledige klimroute van beneden in
het dal tot boven op de col. Een haarspeldbocht loopt in vogelvlucht slechts enkele honderden meters onder de col
door.

Tess besluit toch mee naar boven te gaan, maar moet al snel terugkeren wegens teveel last. Met Fre klim ik snel
richting de westelijke top. Voor ons klimt een kerel net zo snel omhoog met een mountainbike in z’n nek. Respect!
Eenmaal de westelijke top (3025m) bereikt blazen we even uit alvorens onder de te geaccidenteerde graat door fijn
schieferpuin een heel eind af te dalen en daarna weer zo snel mogelijk op te vliegen richting oostelijke top
(3033m). Uitgeput bereiken we de top, maar we zijn wel op tijd. De eerste helikopters brommen diep in het dal.
Het volgende uur zien we eerst een kopgroep, daarna het peleton met de favorieten en tenslotte de ‘bus’ zich
tergend traag omhoog slingeren naar de col. Een renner van Astana zien we als eerste onder het spandoek op de top
door rijden. Ergens hopen we dat de helikopter ons eens in beeld zal nemen voor de mama thuis, maar dat gebeurt
niet. Wanneer de laatste renners beginnen aan de afdaling pakken we onze spullen weer en dalen nu rechtstreeks
door het puin en gras tot net onder de oostzijde van de Col de St-Véran (2844m) en klimmen daarna over het pad
terug richting col.

Omdat het intussen wel duidelijk is dat Tess last heeft van hoogteziekte, besluiten we de geplande hoge route via
de Col de Chamoussière (2884m) en de Col Vieux (2806m) naar het Lac Foréant maar te laten voor wat ze is en
rechtstreeks af te dalen in het Vallée de Saint-Véran. Het is een ontspannen daalroute door weiland met leuke
terugblikken op de Tête des Toillies (3175m). Met de gemaakte hoogtemeters verdwijnen ook Tess’ ziektesymptomen
en eenmaal de Chapelle de Clausius voorbij beginnen we stilaan uit te kijken naar een bivakplek. Die vinden we
uiteindelijk op een grasveld tussen de dennen op zowat 2200m. Het is een mooie, zachte avond waarbij we in het
gras nog wat liggen nagenieten van de voorbije dagen alvorens te gaan slapen.

22/07/2011: Vallée de Saint-Véran (2200m) – Saint-Véran (1970m)

Afstand: 5km
Klimmen: 70m
Dalen: 300m
Weer: zonnig en warm.

Onder een heldere hemel komt het ’s nachts voor de vijfde opeenvolgende keer tot vorst. Omdat er toch niet veel
meer op het programma staat slapen we uit tot rond 8u45. Iets voor 10u zijn we op pad en na een ontspannen
stukje wandelen over brede grindpaden staan we in no time in het prachtig authentieke Saint-Véran. We kopen kilo’s
fruit, brood, kaas en yoghurt en spelen alles binnen alvorens te beginnen liften naar het dal.

Conclusie
Door het wisselvallige weer konden we niet onze volledige planning afwerken, maar desondanks

blikken we terug op een geslaagde tocht met de nodige hoogtepunten. Landschappelijk vond ik de

https://picasaweb.google.com/101015844212945897733/UbayeNevacheJuli2011?feat=embedwebsite#5635569380754709442


kalksteenwereld van de eerste dagen (tot voorbij Lacs de Marinet) een stuk aantrekkelijker dan het

gedeelte in het dalhoofd van Vallée de l’Ubaye.

Qua volk viel het me achteraf gezien nog mee. Nabij de parkings was het soms vrij druk, maar voor de

rest kruisten we slechts enkele mensen per dag.
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