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‘Eigenlijk kun je hier met gemak je hele leven op vakantie gaan zonder ooit 
uitgekeken te raken’ 
 
In vervolg op haar gids voor de beroemde Tour du Mont Blanc, de 14-daagse trektocht rond de 
Witte Berg (4810 m), komt Noes Lautier met een gids vol originele dagwandelingen en korte 
meerdaage tochten in de aangrenzende ‘uitzichtbalkons’ rond het bergmassief. Allereerst vanuit de 
flanken en berggraten van de populaire Vallée de Chamonix en zijn achterland in het westen; de 
vrij onbekende Chaîne des Aravis en de kaasrijke Beaufortain. Dan aan de Italiaanse kant de steile 
zijden van de Valle d’Aosta en aanliggende valleien  (in een bijdrage van gebiedskenner Robert 
Weijdert). Tenslotte de Zwitserse kant boven Martigny en het Rhônedal: het Noordwesten van 
Wallis. ‘De omringende gebergten fungeren niet alleen als uitzichtbalkon, maar zijn zo gevarieerd 
en uniek dat ze stuk voor stuk minimaal één bergwandelvakantie waard zijn. Eigenlijk kun je hier 
met gemak je hele leven op vakantie gaan zonder ooit uitgekeken te raken’. Geen twijfel mogelijk: 
de auteur is als een blok gevallen voor deze Alpenstreek… En dat zegt toch wat, als je weet dat ze 
als (voormalig) eindredacteur van het ANWB-blad Op Pad heel veel alpiene streken verkend en 
beschreven heeft.  
 
De gids zit net als zijn voorloper uit februari 2009 uitstekend in elkaar. Elke streek krijgt een 
overzichtsbladzij met kaart waarin de keuze voor de meestal rondgaande tochten, hun karakter en 
bijzonderheden worden toegelicht – inclusief tips voor een operatiebasis in een vallei, de namen 
van de betere berghutten en campings, de bereikbaarheid van de startpunten per OV. Handig voor 
een eerste keuze thuis. Per route o.m. een intro, routebeschrijving, moeilijkheidsgraad, looptijd, 
aantal hoogtemeters, geschiktheid voor kinderen, tijdschema, praktische info. Alleen een 
dwarsprofiel van het parcours ontbreekt - maar een kniesoor die daar op let. De overzichtstabel van 
alle routes rondt deze berggids perfect af.  
 
• Noes Lautier & Robert Weijdert, Met uitzicht op de Mont Blanc. 38 dagtochten, 10 meerdaagse 
tochten, kindertochten. Frankrijk, Italië, Zwitserland (uitg. Robert Weijdert) 7/2009, 197 pag. in 
kleur incl. omslagen, ill, tabel, schetskrtn, € 19.50, www.weijdert.nl 
 
 
 


