
Lac d’Émosson en Mont Blanc vanaf de top van de Bel Oiseau. Foto: Frits Jacobs

De beklimming van de Bel Oiseau is een makkelijke tocht naar een échte top.

De route: Barrage d’Émosson (1960 m) – Bel Oiseau (2628 m) – Barrage  
d’Émosson (1960 m). 

Tip:	 Een	zaklamp	kan	prettig	zijn	in	de	schaars	verlichte,	800	meter	lange	
tunnel.

 T2  4.35 uur  668 m  668 m  ja

Praktische info
Routekarakter: Makkelijke wandeling 

naar een mooie bergtop, geschikt 
voor kinderen.

Naar het beginpunt: N115 Martigny – 
Frankrijk, tussen Col de la Forclaz 
en Franse grens afslag Finhaut/Bar-
rage d’Émosson. Grote P bij Barrage.

OV: Bus Martigny – Barrage. Of in 
Le Châtelard (1 km van grens) 
tandradspoor, dan panoramatrein-
tje, vervolgens kabelbaan naar 
Barrage d’Émosson. Route begint 
bij de drinkbak op de grote P.

Begin-/eindpunt: P bij Barrage 
d’Émosson (1960 m).

Beste periode: Juli-september.

Let op: Sneeuwvelden op en rond de 
top maken de tocht moeilijker; 
dan af te raden met kinderen.

Markering: Redelijk, steenmannetjes.
Kaarten: IGN 1:25.000, 3630 OT  

Chamonix/Massif du Mont Blanc.  
Swisstopo 1:25.000, nr. 1324 
Barberine.

Horeca/accommodatie: Rest. du Bar-
rage d’Émosson, T: (027) 768 12 74. 
I: www.emossonresto.com;  
open: half mei tot er sneeuw ligt.

Hoogste punt/top: Bel Oiseau 
(2628 m).

Uitzicht op Mont Blanc: Op de top van 
de Bel Oiseau.

Tijdschema
Barrage d’Émosson (1960 m) – Afslag Bel Oiseau (ca. 2000 m) 0.55 uur
Afslag Bel Oiseau – Bel Oiseau (2628 m) 1.40 uur
Afdaling 2 uur
 Totaal 4.35 uur

 Laatste stukje eenvoudig blokkenterrein tot op de brede top met majestueus 
uitzicht.

 Zelfde weg terug: steenmannetjes volgen, niet via sneeuwveld afdalen.

Dagtocht, beklimming

43  Bel Oiseau (2628 m)

De beklimming van de Bel Oiseau is een aangename wandeling, geschikt 
voor kinderen, naar een échte bergtop. Zicht rondom, op de hele Mont 
Blancketen, de Aiguilles Rouges en de Mont Buet.

Onderweg
Het enige voordeel van de asfaltweg langs het knalblauwe stuwmeer is dat je 
tijd hebt om de omgeving te bekijken, die gevarieerd en zeer de moeite waard 
is. De afslag naar de Bel Oiseau is met twee steenmannetjes en een rotsblok 
met tekst aangegeven. Mooi pad door een lieflijk landschap van alpenrozen en 
bosbessenstruikjes, dat hogerop langs een klaterende beek loopt. Naarmate je 
de top nadert wordt het landschap wat kaler, maar het blijft groen. Pas op het 
allerlaatst gaat het over rotsblokken heel eenvoudig naar het grote topplateau. 
Met windstil weer is het hier bijzonder goed toeven.

Routebeschrijving
 Bij drinkbak op eerste P bordje Combe des Fonds, tunnel in. Asfaltweg volgen 
(door 2e, korte tunnel) tot voorbij smalste deel stuwmeer.

 Bij 2 steenmannetjes en rotsblok met Bel Oiseau (witte letters) RA, pad.
 Pad is eerst uitstekend te volgen, langs beek omhoog. Hogerop steenmanne-
tjes in de gaten houden.

 Landschap wordt ruiger, maar pad blijft aangenaam.
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