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Onderweg

Trektocht met beklimming, 2 dagen

Mont Buet (3096 m)

3

De Mont Buet is een massieve berg van bruin en zwart gruis die van
heinde en verre te zien is. Van dichtbij is hij mooi van lelijkheid, maar
vanuit de verte maakt hij indruk. Mooi of lelijk, de Buet is een begeerd
bergwandeldoel vanwege de sportieve uitdaging en het ongekende
uitzicht. Omdat de route niet moeilijk is, is het in het hoogseizoen een
drukte van belang op de top.

Mooi, meestal druk pad langs de Cascade de Bérard (leuk restaurant en waterval).
Bos maakt plaats voor open land en zicht op de gneisnaalden van de Aiguilles
Rouges. De hele weg tot de hut is de witschuimende Eau de Bérard te horen en te
zien. Naast het pad bloeien kleine orchideeën, bosbessen, alpenroosjes en Zeeuws
knoopje uitbundig. Refuge de la Pierre à Bérard is weer zo’n typische kleine
‘Vallée de Chamonix-hut’, prachtig gelegen midden in het natuurgebied Vallon
de Bérard, met twee kordate vrouwen aan het hoofd die net doen of ze aardig
zijn. Er is 1 wc voor 40 man en buiten staat een trog om je te wassen. Hier is de
paardenharen deken in zwang en in de slaapzaal kun je je kont niet keren.

Routebeschrijving dag 1
Recht t.o. de P in Le Buet bordje Refuge Pierre à Bérard 2 uur, pad. Door
weiland, langs enkele huizen, daarna het bos in.
Steeds bordjes Refuge Pierre à Bérard/Cascade de Bérard en geel/rode
markering (van Tour Pédestre du Pays du Mont Blanc) volgen.
Bij Cascade de Bérard (leuk restaurant, aanrader: Crêpe Cascade) RD Refuge
Pierre Bérard 1.45 uur. Mooi pad door bos langs klaterende rivier.
Bij Fontana Fredda (1518 m) RD Ref. Pierre Bérard 1.45 uur (geen vergissing).
Open landschap, mooi zicht op Aiguilles Rouges.
Pad langs rivier volgen, eerst links en dan rechts ervan, tot de hut die in een
groene kom ligt, temidden van gneisbergen.

Tijdschema dag 1
P Le Buet (1350 m) – Ref. de la Pierre à Bérard (1924 m)

2.15 uur

Voorbij Refuge de la Pierre à Bérard is het terrein meteen steiler en steniger.

Uitzicht vanaf de top van de Mont Buet (3096 m).

Dag 1
De route: P Le Buet (1350 m) – Ref. de la Pierre à Bérard (1924 m).

T2
Tip:

2.15 uur

574 m

0m

ja

Sommige Mont Blanc-aspiranten doen de Mont Buet in één dag als trainingstocht, anderen bivakkeren op de top om te acclimatiseren. In beide
gevallen vermijden ze een slapeloze nacht in de benauwde, veel te krap
bemeten Refuge de la Pierre à Bérard.
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Dag 2
De route: Ref. de la Pierre à Bérard (1924 m) – Col de Salenton (2526 m)1) –

Mont Buet (3096 m) – Zelfde weg terug.

T3

8.05 uur

1172 m

1746 m

nee

1) Volgens de kaart ga je via de Col de Salenton naar de Mont Buet. In de praktijk
loopt de markering onder de pas langs; op de 1:25.000-kaart staat dit pad als een
zwart stippellijntje ingetekend terwijl de route naar de Col de Salenton in rood staat
aangegeven, omdat het een GR betreft.

Onderweg

Voorbij de hut is het
terrein meteen pittiger:
steiler, steniger en niet
één pad, maar meerdere
sporen. Na een soort
tussenpasje in een
prachtige vallei gaat het
rotsige pad over in gruis
en weer hogerop opnieuw
in een flink rotsig deel.
Goed op de vrij schaarse
markering letten, de route
is soms onduidelijk. Dan
volgt een zone van rode
rots waarin je af en toe
een stap moet klimmen.
Hier liggen tot laat in de zomer sneeuwvelden. Vervolgens een matig stijgend
pad door zwart en bruin gruis naar een col zonder naam. Naar de top van de Buet
loopt een zeer steil spoor door het gruis. Bij het weerstation onder de top even
over en net onder de rotsgraat en tenslotte weer over gruis naar de gigantische
top met flinke steenman. Uitzicht: formidabel. Witbesneeuwde Mont Blanc,
kalkgesteente van de Rochers des Fiz, rood gneis van de Aiguilles Rouges en
groen van de dalen.

Routebeschrijving dag 2
Rechts van de hut pad volgen Col de Salenton 2 uur.
Op kruising vlak boven de hut RD rode pijl volgen, daarna steenmannetjes naar
soort tussenpasje (mooie kampeerplek!).
Steenmannetjes door zone met roodachtige rotsen, af en toe een stap
klimmen. Tot ver in juli sneeuwvelden mogelijk op dit stuk. Niet steil,
skistokken zijn voldoende.
Na rode rotsen matig stijgend pad op gruishelling naar col zonder naam aan de
voet van de Mont Buet.

Op col zonder naam RA Mont Buet op. Vrijwel direct splitsing: RA over een
graatje, of RD. Beide paden zijn makkelijk, er is weinig verschil.
Donker, zeer steil gruispad volgen tot weerstation vlak bij de top. Paadje net
ónder weerstation volgen (naar weerstation mag, hoeft niet).
Voorbij weerstation links van graat of op blokkengraat en vervolgens laatste
stuk over brede gruisflank naar enorme steenman op de top (die enkele
voetbalvelden groot is).
Zelfde weg terug naar dorp Le Buet. (Aansluiting Route 4: Bij de rode rotsen
gaat het pad naar de Col de Salenton RA.)

Tijdschema dag 2
Ref. de la Pierre à Bérard (1924 m) – Col de Salenton (2526 m)
Col de Salenton – Col z.n. onder Mont Buet (ca. 2701 m)
Col z.n. onder Mont Buet – Mont Buet (3096 m)
Mont Buet – Ref. de la Pierre à Bérard (1924 m)
Ref. de la Pierre à Bérard – P Le Buet (1350 m)
Totaal

1.30 uur
0.50 uur
1.30 uur
2.30 uur
1.45 uur
8.05 uur

Praktische info
Routekarakter: Lange tocht, ruim
1700 m hoogteverschil. Meestal tot
in juli sneeuwvelden. Grote delen
geen duidelijk pad, wel altijd
padsporen. Enkele keer handen
nodig voor het evenwicht, verder
gewoon wandelen. Ervaren bergwandelaars kunnen de tocht in
één dag maken. Een conditionele
uitdaging, technisch niet moeilijk.
Ongeëvenaard uitzicht.
Naar het beginpunt: Van Chamonix
richting Zwitserland, voorbij Col
des Montets parkeren op grote P
rechts, in dorp Le Buet.
OV: Trein naar Le Buet.
Begin-/eindpunt: P Le Buet (1329 m).
Beste periode: Eind juli-september.
Let op: Alleen doen met mooi, helder
en stabiel weer. Onweer, sneeuw
en regen zijn gevaarlijk. Tot in juli
grote sneeuwvelden op Mont Buet
mogelijk, dan evt. pickel/stijgijzers
nodig; wie hier geen ervaring mee
heeft, kan beter van de tocht afzien. Sneeuwvelden op vlakke deel
bij Col de Salenton geen probleem.

Markering: Bordjes naar Ref. Pierre à
Bérard. Bordjes, steenmannetjes,
rode verf naar Mont Buet.
Kaart: IGN 1:25.000, nr. 3630 OT
Chamonix/Massif du Mont Blanc.
Horeca/accommodatie: Hotel Le Buet,
T: (0450) 54 60 05; I: www.hotelbuet.com. Open half juni-september, niet altijd even vriendelijk.
Buvette La Cascade de Bérard
(1400 m), T: (06) 11 42 37 42; open
eind juni-eind augustus. Ref. de la
Pierre à Bérard (1924 m), T: (0450)
54 62 08; open half juni-eind
september; 40 zeer krappe pl. in
2 slaapzalen. Berggidsen en hun
klanten krijgen betere slaapplaatsen en beter eten.
Hoogste punt/top: Mt. Buet (3096 m).
Uitzicht op Mont Blanc: Vanaf de top.
Variant: O.a. Le Buet – Cab. du Vieux
Emosson – Cheval Blanc – Mont
Buet – Le Buet, T4, 2 dagen, ca.
2000 m hoogteverschil, ca. 11 uur.
Voor zeer ervaren, tredzekere bergwandelaars, delen gezekerd met
kettingen (steile en smalle graat).
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