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Hoog boven Aosta
Trektocht rondom de Mont Fallère

Van alle trektochten in de Aostavallei is de Tour du Mont Fallère misschien 
wel de intiemste. De stilte in het bos boven Etroubles, de uitgestrekte 
almweiden onder de puinwaaiers van de Mont Fallère en het unieke 
karakter van de hutten laten niemand onberoerd. Sinds enige tijd kan 
je in drie dagen op je gemak om de berg lopen, die de naam heeft het 
mooiste uitzicht op de Mont Blanc te hebben. 

	Æ Tekst en foto’s Robert Weijdert

Een uurtje rondkijken vanop de top van de Mont Fallère.
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Fontina
De overgang is groot: van de beslotenheid van 
Rifugio Chaligne met de luxueuze ontbijttafel 
en de zorg van Moira en Alessio, naar het bos 
achter de hut waar het pad van onze route 
begint. We zoeken in het prettige lichte gevoel 
van het vertrek naar ons ritme, benieuwd naar 
de vorm van de dag. Het natte gras beschildert 
onze schoenpunten, terwijl de spieren opleven 
bij het vertrouwde gevoel van de stijging. De 

zon achter de grijze bergen in het oosten ver-
licht de hemel. Elke dag is weer nieuw.
We hadden na de eerste etappe een fijne avond 
meegemaakt, met afkoelend blauw en koeien 
die in de schemering in een kalm tempo naar 
hun nachtverblijf werden teruggevoerd door 
de herder en zijn drie honden, die het zaakje 
in strak teamverband bijeenhielden. Het is 
het ras van de ‘Valdostana pezzata’ dat hier 
voor de ‘Fontina’ zorgt, de kaas van de streek. 
Vanochtend, het was nog donker, hoorden we 
hoe ze onder veel gerommel de stal alweer 
verlieten. 

Dieptebom
Vandaag zijn we begonnen aan de tweede en 
langste etappe van onze trektocht, die ons via 
de Punta Chaligne, de Punta Metz en het Lago 
Fallère naar de gelijknamige hut zal brengen. Het 
is het mooiste deel van de tocht, deze ‘seconda 
tappa’. Het hart van de groep wordt gevormd 
door een sterk contingent Rotterdammers, 
ervaren bergsporters met sterke benen en een 
uitzinnig gevoel voor humor. Zo wordt op de 
eerste rustplaats, wanneer ons toerental al 

aardig op gang is gekomen, het diner van de 
vorige avond nog even geëvolueerd. “Eten zoals 
je maar zelden in een berghut krijgt, maar het 
toetje was wel wat aan de stevige kant,” menen 
sommigen. “Een dieptebom”, zegt Otto.

Massief
We zijn ondertussen boven de boomgrens uit-
gekomen en zitten op het brede deel van de 
kam, die ons steeds smaller naar de top van 
de Pointe Chaligne (2651 m) brengt. Je krijgt 
daardoor het gevoel dat je een echte berg 
beklimt. Overal uitbundig bloeiende bloemen, 
de Alpenviool heeft een topjaar. Ook deze keer 
neem ik me voor mijn beperkte flora- en fauna-
kennis nu eens structureel op te krikken. Veel 
verder dan de gletsjeranemoon ben ik nooit 
gekomen, omdat ik die een keer onder de top 
van de Finsteraarhorn op 4200 meter heb zien 
bloeien.
Langzaam stijgen we verder, genietend van 
een steeds ruimer zicht. Achter me zie ik Kees 
uitgebreid foto’s maken, het licht is optimaal. 
Zoals bij zoveel hoge bergen is de Mont Fallère 
een massief, waarvan aanvankelijk het over-
zicht ontbreekt en waarin je alleen langzaam 
kunt doordringen. Pas na een tijdje, als je alle 
uithoeken hebt verkend, voegen de in alle 
windrichtingen uitwaaierende rotskammen, 
hellingen, waterstromen en in geulen verbor-
gen sneeuwvelden zich tot een geheel. De Mont 
Fallère, zeg je dan na een tijdje, ja die ken ik.
Op de top van de Chaligne is aan het kruis en 
een vreemde koperachtige kolom met inscrip-
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structureel op te krikken.

De prachtig gelegen Rifugio Chaligne.
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ties te zien dat het een bedevaartsoord is voor 
gelovigen uit het dal. Ik herinner me de mis die 
de dorpspastoor van Buthier een keer voor zijn 
parochianen opdroeg, zelfs voor een ongelo-
vige een gebeurtenis die je aan het denken zet.

Hoektand
Hier, waar de lucht van de zuidelijke Alpendalen 
voelbaar is, is het uitzicht verbijsterend. Veel 
licht en een hoge hemel met een 360°-panorama 
van de hoogste bergen van de Alpen. Zoals altijd 
steelt de hoektand van de Grivola de show, bijna 
4000 meter, symbool van de ongenaakbare wereld 
van Valle d’Aosta. Door het verdwijnen van de 
sneeuw aan zijn noordzijde krijgt hij een steeds 
angstaanjagender aanblik, loodgrijs is de kleur 
geworden. Van de elegante sneeuwpiramide van 
nog geen twintig jaar geleden is weinig over. 

Duik
Als we over onze verwondering heen zijn volgt 
onder veel gegein de obligate topfoto. Later in de 
hut blijkt het een juweeltje te zijn dat iedereen 
blij maakt. We dalen af naar de col, klimmen 
naar de Pointe Metz omdat daar het uitzicht 
op het dal nog net wat mooier is, en gaan weer 
terug. In het zadel staat een bordje met Rifugio 
Mont Fallère dat naar het westen wijst. 

“Die kant moeten we op”, zegt er een terwijl hij 
me quasi-onnozel aankijkt.
Dan begint na een afdaling het lange stuk over 
de uitgestrekte weiden boven Vétan, Touraz en 
Verrogne. Op en af, de lijnen zijn weer horizon-
taal geworden. De zon staat recht boven ons 
en de hitte neemt toe in deze extreem warme 
weken in de overgang van juni naar juli. Onder 
ons grazen koeien op een weide die afsteekt 
tegen de bergen aan de overkant van het dal. Dat 

is in nuances van blauw tevoorschijn gekomen 
in een landschap dat naar het zuidoosten bijna 
helemaal open ligt. Af en toe steekt een zacht 
briesje op dat onze gloeiende koppen koelt.
Het pad voert langs boerderijen aan de noord-
zijde, op een plateau daarboven ligt het meer, 
Lago Fallère. Het heeft verrassende afmetin-
gen en wordt afgesloten door het kleurrijke 
puin van de berg, dat in het spiegelgladde 
water wordt weerspiegeld. Tijd voor een lange 
pauze. Sommigen nemen een duik, wat op deze 
hoogte altijd gepaard gaat met veel geschreeuw 
en aanstellerij.

In elegante bochten draaien we daarna om de 
voet van de Mont Fallère heen, dan weer over 
een stenig pad, dan weer langs een betoverend 
moerassig deel met een helder beekje. Op 
sommige punten is de route naar de top van de 
Mont Fallère te zien, waarvoor we een extra dag 
hebben uitgetrokken. Bij de laatste stijging kan 
ik zeggen: “Om de hoek ligt de hut, echt waar.”

“Ja prima allemaal, het moet ook niet te gek 
worden”, hoor ik achter me.

Naar de top
Rifugio Fallère is een initiatief van Siro Vierin, 
tot ver buiten de streek beroemd door zijn 
opvallend grote houten sculpturen die overal 

rondom de hut staan opgesteld. De hut heeft 
Western-achtige allures, alleen de klapdeurtjes 
ontbreken, en mijn Colt ’45 natuurlijk. Verder 
is het buitengewoon gezellig. Ook het sanitair 
laat niets te wensen over. Om een uur of vijf 
zien we de laatste Italiaanse gezinnen achter 
de hellingen verdwijnen, terug naar hotel en 
appartement in Vétan.
Voor de Mont Fallère (3051 m) heb je uit-en-
thuis een uur of zes nodig en omdat we ook een 
tweede nacht in Fallère blijven, doen we het 
kalm aan. Zeven uur op, uitgebreid ontbijten 
met de eerste grappen en dan om acht uur naar 
buiten, vroeg genoeg om van de frisse ochtend 
te genieten. De routeaanduiding is sinds de 
bouw van de hut een stuk verbeterd. Maar nog 
steeds moet je op je tellen passen om niet ver-
zeild te raken in een van de vele koeienpaad-
jes. Het middenstuk gaat in grote slingers steil 
omhoog. Halverwege verdwijnt de vegetatie 
en wordt het pad stenig. Na de vervallen hut 
komen we aan op de schouder, waar zich plots-
klaps het uitzicht naar het noorden opent. We 
zitten hier op de 3000 meter. Aan de horizon 
Grand Combin, Mont Gelé en Dent d’Dhérens. 
Diep beneden het Valpelline, dat in zijn volle 
lengte voor ons ligt uitgestrekt. 
De laatste 200 meter gaan over een rotskam, 
die op de steilste passages is afgezekerd met 
kettingen.
Het ziet er allemaal lastiger uit dan het is. Op 
de top is het windstil, we eten en drinken wat 
en kijken een uurtje in alle rust om ons heen.

Koud biertje
Opgetogen lopen we tijdens de afdaling terug 
naar de hut. Nog even en dan zal Mirco, die 

’s winters als chef pistebeveiliging in Cervinia 

Op de top is het windstil, 
we eten en drinken wat 
en kijken een uurtje in 
alle rust om ons heen.

Panorama op Punta Chaligne en Grivola. De weidse omgeving van Rifugio Fallère. 
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55 mmwerkt maar in de zomer op de hut zijn dagen 
vult, ons met zijn vrolijke gezicht begroeten 
en de koude tapbiertjes brengen van de beste 
brouwer van de streek, Menabrea als u het per 

se wilt weten. We zullen de rugzak afdoen, ons 
het zweet van het voorhoofd wissen, neerstrij-
ken op de kleurrijke ligstoelen en de heerlijke 
loomheid voelen van de inspanningen van deze 

dag. Morgen de laatste etappe: omhoog naar de 
Col Fenêtre op 2800 m en dan de lange afdaling 
door het dal van Flassin terug naar de camping. 
Als je aan de bergen denkt, is het altijd goed.

Route en bewegwijzering
De route start en eindigt in Etroubles (1264 m) aan de weg naar de 
Grote Sint-Bernhard. De driedaagse huttentocht beweegt zich tussen 
1200 en 2700 meter, gaat over goede paden en is geschikt voor fami-
lies met kinderen vanaf 10 jaar. Het toeristenbureau van Etroubles 
heeft afgelopen jaren de paden gefatsoeneerd en sommige verlegd, 
waardoor de tocht voor de sportieve bergwandelaar goed te doen is.
Voor de beklimming van de Mont Fallère zelf (3051 m) kan je het beste 
een extra-dag inlassen. Het laatste gedeelte over de topgraat is rots-
achtig en steil (kettingen, T5). Niets voor mensen met hoogtevrees dus. 
De etappes: dag 1 Etroubles (1264 m) – Rifugio Chaligne (1936 m); 
dag 2 via Punta Chaligne en Punta Metz naar Rifugio Fallère (2385 m); 
dag 3 via Colle Fenetre (2728 m) terug naar Etroubles.

Kaarten en gidsen
Carta dei Sentieri 1:25.000 Nr. 4 Conca di Aosta en nr. 5 Gran San 
Bernardo. De route wordt uitgebreid beschreven in Met uitzicht op de 
Gran Paradiso van Robert Weijdert (tweede, uitgebreide druk 2018).

Info
Rifugio Chaligne heeft een milieuvriendelijk concept, dat conse-
quent is doorgevoerd. Zo wordt het eten uitsluitend bereid met pro-
ducten uit de directe omgeving. www.rifugiochaligne.it 
Rifugio Mont Fallère is een nieuwe, middelgrote hut aan de zuidzijde 
van de Mont Fallère en is ook populair als dagtocht vanuit Vétan. 
www.rifugiomontfallere.com
Vanuit Camping Tunnel in Etroubles kun je direct aan de tocht begin-
nen. De camping is vrij klein maar uitstekend georganiseerd door 
Roberto en Sylvia. www.campingtunnel.it

Onderweg naar de Rifugio Chaligne. Fotosessie op de top.
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