Rondje Mont Blanc door de Franse, Italiaanse en
Zwitserse Alpen*
De Tour du Mont Blanc (TMB) is een geliefde klassieker onder
de Grande Randonnées in Frankrijk. Dit veertiendaagse rondje
bergwandelen om het Witte Berg (4807 m) op de grens van
Frankrijk, Italië en Zwitserland heeft namelijk veel te bieden en
is voor iedereen te doen in de zomermaanden juli, augustus en
september – ook voor kinderen vanaf ± 10 jaar.
Bergsportervaring en speciale uitrusting is niet vereist,wel een
goede conditie en trektochtervaring. Eet-, drink- en
slaapgelegenheden zijn er voldoende, evenals OV naar start- en
eindpunten.
‘Tijdens de tocht zorgt elke grensoverschrijding voor een
radicale verandering van het uitzicht en de sfeer. In de Vallée de
Chamonix vult de Mont Blanc met zijn witte graten en
gletschers het blikveld (…). Op de Col de la Seigne komt plots
de woeste kant in beeld. Hier wordt zichtbaar dat de Mont Blanc
niet alleen uit sneeuw en ijs bestaat, maar ook uit drie grote
rotsgraten en drie rotsflanken (…)’. Aldus Noes Lautier in haar
TMB-gids. Een aanwinst deze gids: ten eerste omdat er nu een
eindelijk weer een bijdetijdse,. Nederlandstalige editie van de
oorspronkelijk Franse ‘topoguide’ op de markt is. Ten tweede
omdat deze een sterk verbeterde versie van de ‘officiële’ TMB
bevat. Opgebouwd uit de mooiste varianten en de mooiste delen
van de officiële route. Immers, er zijn de laatste decennia nogal
wat kaalgeslagen skigebieden en saaie jeepwegen bijgekomen
die best omzeild kunnen worden, als je wat meer moeite doet.
Met als bijkomend voordeel dat de varianten die zij in kaart
gebracht en beschreven heeft vaak de meest rustige zijn. Want
de TMB is en blijft een van de meest populaire GR’s in de
Alpen. Het zou me niet verbazen als de heldere en compacte
gids van Noes op een gegeven moment dè TMB-gids zal
worden, vertaald in het Frans, Duits en Engels… (VM)
• Noes Lautier, Tour du Mont Blanc. Huttentrektocht Frankrijk,
Italië, Zwitserland. De officiële route. 9-11 dagetappes. De

varianten. De mooiste Tour (Uitgeverij Robert Weijdert)
3/2009, zakgids, formaat 12x20 cm, 96 pag. in kleur, ill,
schetskrt, € 14.90, www.weijdert.nl. Er moeten nog wel
topokaarten 1:25.000 bij gekocht worden: zie de portal
www.reisboekhandel.nl alwaar ook info over de originele
franstalige topoguide (uitg. FFRP, mei 2008)
* Boek van de Maand

