tochten
‘vergeten’ toerski

ALLEEN OP
DE WERELD
Doordat je niet de lift neemt maar zelf op je ski’s omhoogloopt, kom je als toerskiër
op plaatsen waar je bijna geen andere wintersporters tegenkomt. Maar doordat de
populariteit van toerskiën flink stijgt, lijken de bekende routes steeds drukker te
worden. En dat is jammer, want dat gaat ten koste van die eenzaamheid, wildernis
en het pure berggevoel. Berggids Roeland van Oss neemt ons mee op de Tour du
Soleil waar het nog steeds stil en onaangetast is.

E

en van de bekendste skitoeren is de Haute Route, die van
Chamonix naar Zermatt gaat. Tijdens deze zesdaagse
toerskitocht ga je van hut naar hut en kom je door een van
de ruigste berglandschappen in de Alpen. Het is een tocht met
een rijke historie en het is de logische lijn tussen twee van de
meest belangrijke Alpensteden. Zo logisch, dat deze route steeds
drukker wordt en de charme van het toerskiën verloren gaat.
Maar gelukkig zijn er nog heel veel andere mooie en rustige
skitoeren. Routes die de locals wel kennen, maar die niet in
het nieuws komen. Toeren waar de hutten nog rustig zijn en
het genieten van de bergen voorop staat.

Tour du Soleil

vervolg van de Haute Route! Deze route begint in Realp, een klein
dorp vlak naast Andermatt in een kleine vallei waar Zwitserland
nog echt Zwitsers is: kleine houten huizen, knisperend haardvuur
en glinsterende sneeuw op de bomen.

Warm welkom

In maart beginnen Tania en ik aan deze route. Het weer is die dag
niet geweldig en het voelt alsof we te vroeg zijn: de voorspelling
voor de volgende dagen is perfect en dat past beter bij een
toerskitocht met de naam Soleil erin. Buiten het treinstation gaan
onze ski’s aan en laten we het dorp snel achter ons. Omhooglopend op onze ski’s volgen we de Witenwasseren, die als een slang

De Tour du Soleil, op de grens tussen Italië en Zwitserland, is een
goed voorbeeld van zo’n ‘vergeten’ toerskitocht: een mooie route,
tussen de Simplonpas en Andermatt in. Eigenlijk het logische

Alleen op de wereld, hoog boven de Simplonpas.
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door het dal naar beneden kronkelt. Vanwege het slechte zicht
gebruiken we onze GPS en daarnaast heeft de huttenwaard ons
ook een handje geholpen: elke honderd meter staat een houten
paal die de route aangeeft.
Uiteindelijk komt de Rotondohut in zicht. Een mooie stenen hut
waar de haard brandt en de sfeer goed is. En omdat we de enige
bezoekers zijn, trakteert de waard ons op een heerlijke kaasfondue.
Maar hoe gezellig het ook is, we kunnen het niet te laat maken
want morgen moeten we weer vroeg op pad.
En wat voor een dag is dat! Het slechte weer is verdwenen en de
hemel is strakblauw. In de vroege ochtend is de lucht heerlijk

koud en knisperend. Voor ons ligt een grote witte gletsjer met een
aantal mooie hoge bergen in de verte. Er zijn geen sporen; wij
lopen als eerste over deze magische vlakte. Langzaam komen we
bij de Witenwasserenpas en het uitzicht is fantastisch: voor ons
ligt het Berner Oberland en in de verte kun je de Mönch, Eiger en
Jungfrau zien. De wereld is wit en het lijkt alsof we de enigen zijn
die door dit landschap trekken. Geen steden, geen huizen, geen
beschaving. Alleen maar eindeloze witte bergen.
Via deze pas skiën we om de Piz Rotondo en beginnen we aan de
afdaling richting All’Acqua.

Dik pak sneeuw

Het dorpje All’Acqua ligt in het Italiaanse gedeelte van Zwitserland
(Ticino) en heeft een andere sfeer dan de Zwitserse kant. Italiaanse
huisjes, een relaxte sfeer, goede koffie, je kent het wel. Vanuit dit
dal klimmen we langzaam maar gestaag weer omhoog. We lopen
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en dergelijke is open. Naast de kast hangt een briefje: “Graag
afrekenen wat je gebruikt.” In Zwitserland kan dat nog…

Pittoresk

De Rotondohut,
boven Andermatt
(2570 meter).

het eerste stuk over de Nufenenpas en het is moeilijk voor te
stellen dat over enkele maanden hier de auto’s weer rijden. Alle
borden en vangrails liggen bedolven onder een dik pak sneeuw.
Dan laten we de weg achter ons en maken we ons eigen spoor
richting de Corno Gries. Deze moderne hut ligt als een vuurtoren
bovenaan het Val Corno. De glazen bovenkant geeft een geweldig
uitzicht aan alle kanten terwijl we onze chocolademelk en versgebakken appeltaart bestellen.

De volgende ochtend stijgen we een klein stukje naar de Albrunpas waarna we heerlijk afdalen naar het Lago di Devero. Weer
een stuwmeer, maar dit keer moeten we er dwars overheen.
Hoewel er talloze sporen over het meer lopen, is het toch een
raar gevoel: we lopen over het ijs en hebben geen flauw idee
hoe dik het is. Zonder problemen bereiken we de overkant waar
we het dorpje Alpe Devero binnenskiën. Dit kleine, pittoreske
dorp heeft enkel skiliften en ligt in het Italiaanse deel van Zwitserland. Ook hier is het erg rustig en de gemoedelijke sfeer voel je
in het hele dorp. Oude mannetjes zitten buiten op een bankje, er
is een dorpsfontein, wat knusse Italiaanse barretjes en natuurlijk
weer goede koffie.
Wij besluiten hier niet te overnachten, maar om door te gaan.
Verder naar Alpe Veglia en de Arognahut. Dit is in het volgende
dal en onbereikbaar in de winter. Bergen omsluiten het dal en

Hoogtepunt op 3247 meter

Ook de volgende dag is het een prachtige dag en zijn we al vroeg
onderweg. We willen vandaag een lange dag maken, helemaal naar
de Binntalhut. Vanuit de Corno Gries gaat het naar de Griessee,
een kritisch punt in de toerskitocht. Omdat dit een stuwmeer is,
kun je niet over het bevroren oppervlak lopen en dus moet je
erlangs. Maar dit is steil terrein en een goede routekeuze is
belangrijk. Gelukkig ligt er bij ons al een spoor dus kunnen we vrij
eenvoudig langs het meer skiën. Vanaf daar gaat het langzaam
omhoog, over de Griesgletsjer, met als hoogtepunt de Blinnenhorn (3247 meter). Een heerlijke, langzaam stijgende wandeling
over de uitgestrekte gletsjer, met als toetje de mooie beklimming
van de top. Deze gaat over in een wat smallere kam tot je niet
meer hoger kunt. De top!
En wat volgt is een heerlijke afdaling. Er staan wel enkele sporen
maar Tania en ik kunnen er nog genoeg naast zetten. De sneeuw
is heerlijk los en met een geweldig uitzicht naar Italië skiën we
naar beneden. We komen langs de Rifugio Claudio e Bruno, wat
normaal een van de overnachtingsmogelijkheden is. Nu is de
hut nog dicht, maar we kunnen het niet laten om even binnen te
gluren. Dat klinkt makkelijker gezegd dan gedaan, want de ingang
zit op de eerste etage!

Open zonder waard

Na een welverdiende lunch gaan we door naar de Mittlebärgpas
en vanaf daar is het een mooie en lange afdaling naar de Binntalhut. Deze hut heeft geen waard in de winter, maar is wel open.
Tot onze grote verbazing zijn we niet de enigen: twee andere
toerskiërs zitten in de keuken en hebben een aantal grote pannen
op het vuur staan. “Zijn jullie de baas hier?” vragen we. “Nee,
wij zijn net als jullie aan het toerskiën. Maar de hele voorraadkast is open, dus we kunnen samen eten wat we willen!” En
inderdaad, de voorraadkast met rijst, tonijn, mayonaise, soep
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de huisjes van het kleine dorp steken mooi uit de sneeuw. Van de
weg is niets te zien. De Arognahut is gelukkig gedeeltelijk open en
we zijn de enigen. Er is hout en we hebben wat te eten bij ons, dus
zo komen we de avond wel door.
De volgende ochtend gaan we op stap voor onze laatste etappe.
We lopen door een mooie vallei richting onze laatste echte klim
naar de Chaltwasserpas en de Monte Leonehut. Het laatste stuk is
nog behoorlijk steil en met de hoeveelheid sneeuw ook nog best
even spannend. Met de ski’s op de rugzak klauteren we tussen de
rotsen door. Dan wordt het minder steil en lopen we vanuit de
schaduw de zon in. Voor ons ligt het Rhônedal met Brig diep
verscholen onderin. Rechts in de verte kunnen we de bergen van
het Berner Oberland zien en links ligt Italië voor ons uitgestrekt.
Ja, we zijn moe. Maar wat een fantastische tocht!

in de hut hangt een briefje:
‘graag afrekenen wat je gebruikt’

Van Alpe Devero richting Alpe Veglia.

Toerskiën op de Tour du Soleil
De Tour du Soleil is iets moeilijker dan de Haute Route: een
paar stukjes in de afdaling zijn steil en je slaapt een of meerdere
nachten in een Winterraum. Het is iets meer avontuur, met de
mogelijkheid om enkele toppen te doen, maar de tocht is daardoor
ook serieuzer.

Seizoen

Omdat je een aantal bevroren meren moet oversteken, is het aan te
raden deze toerskitocht iets eerder in het seizoen te plannen, vanaf
begin maart.

Bijzondere overnachting

De Binntalhut is een bijzondere plaats en het systeem van
eerlijkheid verdient hier respect. De hele tocht voel je de rust,
wildernis en het avontuur; het rustieke gevoel van de Italiaanse
valleien. Een mooie afsluiting van de tocht is een nacht in het
klooster op de Simplonpas.

Route

Realp - Rotonohut - Corno Grieshut - Claudio Brunohut - Binntal Alpe Veglia - Simplonpas.
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