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Dagtocht, beklimming

Mont Fortin (2753 m)

31

De meeste paden in het Val Veny zijn makkelijk en breed, maar de afdaling van de Mont Fortin vormt daarop een uitzondering. Daar worden de
beenspieren aangesproken op het uitstekend aangelegde spoor door puin
en korte blokkenzones die de noordzijde van de berg vormen.
De route: Plan Veny (1537 m) of Cantine de la Visaille (1659 m) – Lac de

Combal (1970 m) – Col des Chavannes (2603 m) – Mont Fortin (2753 m) –
l’Arp Vieille Inf. (2073 m) – Plan Veny (1537 m).

T3
Tip:

4.45 uur

1216 m

1216 m

nee

De tocht verlengen en via de Col de la Seigne, die de grens met Frankrijk
vormt, naar de Col des Chavannes wandelen. Dat is ruim twee uur langer,
maar het hoogteverschil is hetzelfde.

Onderweg

Tussen Cantine de la Viasille en de brug over de rivier is het meestal een drukte
van belang met TMB-wandelaars, mountainbikers en dagjesmensen. Dan treedt
de rust in, want slechts weinigen kiezen de variant via de Mont Fortin. Op de
Val Veny: Het Lac de Combal in oktober. Foto: Robert Eckhardt

donkere gruishelling van de
Mont Percé zigzagt een smal
pad omhoog naar de riante Col
des Chavannes waar nog ruïnes
van militaire gebouwtjes staan.
Achter de col verdwijnt het pad
in een groene oase met enkele
blauwglinsterende bergmeertjes.
De Mont Fortin is de laagste
berg van de omgeving met, uit
de verte duidelijk zichtbaar, een
paar ruïnes. Aan de noordzijde
van het platte topje verandert
het landschap van een frisgroene
alpenwei in een steile flank
vol rotsblokken en puin waarin
een verbazingwekkend goed
spoor is aangelegd. Ervaring in
blokkenterrein gewenst. Aan de
voet van de berg is het weer
soepel lopen op het pad via
l’Arp Vieille Inf. naar het Lac de
Combal.

Routebeschrijving
Bij de P op Plan Veny (auto)
of Cantine de la Visaille
(pendelbus) RD asfaltweg
(2x bocht afsnijden mogelijk)
en bij Lac de Combal RD
Rifugio Elisabetta Soldini,
jeepweg.
Niet doorlopen naar de hut,
maar op de vlakte op ca.
De Aiguille Noire de Peuterey (3772 m) en
2000 m LA naar een brug,
Rifugio Monzino aan de overkant van het dal.
rivier oversteken en RA langs
rivier, vaag pad. Even verderop
LA, smal pad in zigzags omhoog op zwarte gruishelling.
Op de Col des Chavannes LA, Route 2, eerst breed, dan smal pad. Splitsing LA
Mont Fortin 0.40 uur.
Route 11A volgen en op de Mont Fortin RD Ponte Combal/Route 9 (aan de
linkerkant van de top), eerst horizontaal, dan steil afdalen. Smal spoor door
puin en korte blokkenzones.
Splitsing LA, relaxt pad langs de ruïne van l’Arp Vieille Inf. en naar het Lac de
Combal. Daar RA terug naar de parkeerplaats.
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Dagtocht, via ferrata

Rifugio Franco Monzino (2580 m)
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De route naar Rifugio Monzino, een schijnbaar onbereikbaar op een
rotsbastion gelegen hut, bestaat voor een groot deel uit een via ferrata.
Het is een van de moeilijkste tochten uit het gidsje.
De route: P bij Frêney (1572 m) – Rifugio Franco Monzino (2580 m) – P bij

Frêney (1572 m).

T4

De Col des Chavannes (2603 m).

Tip:

Tijdschema
Cantine de la Visaille (1659 m) – Lac de Combal (1970 m)
Lac de Combal – Col des Chavannes (2603 m)
Col des Chavannes – Mont Fortin (2753 m)
Mont Fortin – l’Arp Vieille Inf. (2073 m)
L’Arp Vieille Inf. – Cantine de la Visaille (1659 m)
Totaal

0.20 uur
1.50 uur
1 uur
1 uur
0.35 uur
4.45 uur

Praktische info
Routekarakter: Aanvankelijk makkelijke tocht door gevarieerd
landschap: stukje asfaltweg,
jeepweg, smal gruispad naar de
col, makkelijk pad naar Mont
Fortin. Afdaling Mont Fortin via
steil spoor/pad op met rotsblokken
bezaaide puinhelling. Ervaring in
blokkenterrein gewenst.
Naar het beginpunt: Van Courmayeur
het Val Veny in, naar grote P bij
Plan Veny (smalle weg, hoogseizoen tot 9 uur toegang, daarna
pendelbus verplicht).
OV: Bus Val Veny (Courmayeur – Cantine de la Visaille), Savda,
T: (0165) 84 20 31. I: www.savda.it
(juli-begin september).
Begin-/eindpunt: Cantine de la
Visaille/Plan Veny.
Beste periode: Half juli-eind september.
Let op: Gevaarlijk met mist, slecht
weer en als er nog sneeuw ligt.

Markering: Goed, gele markering en
bordjes.
Kaart: IGN 1:25.000, 3531 ET StGervais-les-Bains/Massif du Mont
Blanc.
Horeca: Rist. Chalet del Miage, Plan
Lognan, T: (0347) 304 24 15.
Hoogste punt/top: Mont Fortin
(2753 m).
Uitzicht op Mont Blanc: Vrijwel de
hele tocht.
Variant: Via de Col de la Seigne
(2516 m): i.p.v. rivier over te steken,
doorlopen richting Rifugio Elisabetta Soldini (hut ligt iets hoger
dan het pad). In Alpe Inf. de la Lée
Blanche door naar Col de la Seigne
via de TMB, daar LA (geen richtingbordje), via duidelijk gruispad
naar Col des Chavannes. Zie verder
de routebeschrijving. Ca. 2.15 uur
langer, zelfde hoogteverschil.

5.30 uur

1008 m

1008 m

nee

Overnachten in de moderne gezellige hut, om optimaal te genieten van
de zonsondergang en de zonsopkomst in de wildste hoek van het gebied.

Onderweg

Nergens in deze gids ben je zó indringend omgeven door de granieten flanken
en steile gletsjers van de Mont Blanc als tijdens deze tocht. Onderweg op het
steile pad en tijdens het beklimmen van de lange reeks uitstekend geplaatste
voetsteunen is het uitzicht superdelux, met de ongenaakbare rotsnaald van
de Aiguille Noire de Peuterey (3772 m) in de hoofdrol. Tot de eerste kabels
is het ontspannen wandelen. Het dak van Rifugio Monzino glinstert bovenop
de hoge wand waar de route dwars doorheen loopt. De eerste beveiligde zone
bestaat uit kettingen en voetsteunen en is eenvoudig. Als het angstzweet je
hier al uitbreekt, kun je beter direct omkeren. Een steil morenepaadje verbindt
de eerste en de tweede zone, die van een heel andere moeilijkheidsgraad is.
De via ferrata loopt door deze wand.

