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Dolomiti Bellunesi

BELLUNESE DOLOMIETEN

Het nationaal park Dolomiti
Bellunesi is rauw en ruig.
Er zijn geen kabelbanen en
nauwelijks bemande berghutten. De paden zijn soms
slecht gemarkeerd. Maar
voor wie van romantiek
houdt en van het bergleven
in zijn puurste vorm, zijn de
pieken boven Belluno en
Feltre als een gedicht van
Robert Burns en een
schilderij van Caspar David
Friedrich.
TEKST & FOTO’S FRANK PETERS

Bergen

VOOR ROMANTICI

Rond het kampvuur bij Bivacco Feltre Bodo
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ÙÙ Afzien

in de felle zon in
de Bellunese Dolomieten,
waar je gewoon een Tshirt
of je kop draagt.
Het ‘Pad van de Monnik’,
slecht onderhouden, over
hangend gras en met
monsterlijke afgronden.

ß

“S

tokken zijn voor mietjes.” Dit
is zijn gebied. Hier is hij geboren. “Zo’n camelbag met houder weegt toch veel te veel
man.” Ido moet lachen om mijn gadgets en
heeft niets met de moderne snufjes waar ik
mee kom aanzeilen. Hij heeft altijd zonder
stokken gelopen, dus nu ook. Zijn water zit
gewoon in een petfles.
Vroeg in de ochtend vertrekken we voor
een tocht door het zuidwestelijk deel van
de Bellunese Dolomieten. Het is een gebied
zonder kabelbanen, stadsmensen of
modetrends. Hier draag je een katoenen

Geen high-tech
bergmaterialen, geen
drinkslangetje en
gewoon een T-shirt op
je kop tegen de zon
shirt dat je wisselt en laat drogen op je rugzak. Geen high-tech bergmaterialen, geen
belachelijke slurf om aan te zuigen en
gewoon een T-shirt op je kop tegen de zon.
Ido komt uit Cesiomaggiore, een klein
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dorpje tussen Feltre en Belluno. Op zesjarige leeftijd verhuisde hij met zijn ouders
naar Nederland, maar keerde in de vakanties altijd terug naar Italië.
In onze studententijd, begin jaren negentig,
nodigde hij Tim (uit België) en mij uit om
met hem de bergen in te gaan. Inmiddels
hebben we kinderen, een huis, een auto en
een buikje, maar we zijn nog net zo twintig
als toen ... Oké, eenentwintig dan.
Vanuit Croce d’Aune klimmen we richting
Rifugio Dal Piaz op 1993 meter, een van de
weinige bemande berghutten in dit gebied.

Schoenen
Na een korte pauze bij de hut leidt de route
ons door groene dalen en langs kale rotswanden. Bij de Vette Grandi lopen we door

een sfeervol dal in de richting van Passo di
Pietena op bijna 2100 meter. De vallei is zó
groen dat ik zeker weet dat het gras nergens anders groener zal zijn, ook niet aan
de andere kant van de heuvel. En dat klopt,
want niet veel later stuiten we op een
sneeuwveld. Een goede gelegenheid om
even af te koelen of er een partijtje in te
worstelen. Ik zie een prachtige ippon, of is
dat judo? En vervolgens twee hoofden die
om beurten in de sneeuw verdwijnen. Toch
twintig!
De stemming is goed, de uitzichten spectaculair, het weer uitstekend. Niets aan de
hand, maar rond de middag hoor ik plotseling een krachtterm met Vlaamse tongval.
Tim kijkt naar zijn schoenen.
Ido schiet in de lach en ook ik kan mij niet

inhouden. “Halve zool!” Tim is met z’n
schoen achter een rots blijven hangen en
de zool heeft half losgelaten. Gelukkig kan
hij zelf ook de lol van deze kolderieke situatie inzien, maar hoe nu verder? Zo meteen
volgt nog een gevaarlijke passage langs
diepe afgronden, waarbij de grip van een
schoen best handig is.
Met behulp van een touw uit Ido’s rugzak
en een sok probeert Tim de boel bij elkaar
te houden. Een echte held op sokken, maar
zo komt hij uiteindelijk ongeschonden
langs de afgronden. Na Passo Finestra
begeeft ook de tweede schoenzool het,
waarop Tim besluit dan maar alleen op z’n
binnenzolen naar Rifugio Boz te lopen.

Boz
Rifugio Boz is een gezellige berghut. De
eigenaar heeft er nog tijd om zijn gasten te
leren kennen. Op de kaart staat onder meer
polenta met Schiz, een overheerlijke kaas
die iedere bezoeker een keer zou moeten
eten om het karakter van deze streek te
proeven.
Bij Boz is het Italiaans gezellig en als
degene die in het krakende stapelbed boven
je ligt niet te veel draait, kun je er ook heerlijk slapen. Mocht dat niet lukken, dan

Ù Carlo zorgt voor kofﬁe,
wij voor de spaghetti bij het
Bivacco Feltre Bodo.

De schoen van Tim waar
de zool van heeft losgelaten.

Ü

maakt een mooi uitzicht in de vroege ochtend vanaf de toppen rondom de hut een
hoop goed.
Na het ontbijt gaat Tim op míjn schoenen
samen met Ido naar het dichtstbijzijnde
dorp in het dal om nieuwe te kopen. Als ze
terug zijn vervolgen we onze weg richting
Cimónega. Het is een prachtige route met
weidse uitzichten. Bij Col dei Bechi op 1960
meter hoogte dalen we driehonderd meter
af naar een idyllisch hutje.

Cimónega
Cimónega is het best bewaarde geheim van
de Bellunese Dolomieten. Het staat op de
kaart niet aangegeven als bivak, maar je
kunt er wel degelijk overnachten. We hebben dat vaak gedaan. Je moet wel de moeite
nemen om in het sprookjesachtige dal af te
dalen. Maar dan, helemaal daar beneden
naast de helderste beek van de Alpen, ligt
dat kleine romantische huisje met niet
meer dan een tafel, een harde houten bank
en een open haard. Op de vliering liggen
hooimatrassen. Licht komt binnen via de
deur.
“Dit is toch de mooiste plek op aarde”, zegt
Tim als we arriveren. Ido beaamt dat.
“Helaas wordt het niet meer zo goed

onderhouden”, vertelt hij. “De eigenaar is
ziek geworden en er is niemand die het
onderhoud van hem overneemt. Alleen het
gras wordt nog een beetje gemaaid door de
parkwachters.”
Na de lunch hoor ik vanuit het huisje een
verontwaardigd “Nee hé!” Ido staat op de
ladder van de vliering en ziet dat de hooimatrassen weg zijn. Op de houten planken
liggen muizenkeutels. Ook het berghok
eronder ligt vol met uitwerpselen. “Shit
jongens, we kunnen hier niet blijven”, zegt
hij. “We kunnen buiten slapen”, probeert
Tim nog, maar we zullen eraan moeten
geloven. Hogerop ligt het Bivacco Feltre
Bodo. Daar kunnen we zeker overnachten,
het is echter nog een stevige klim. Bovendien liggen de metalen bivakhutjes boven
de boomgrens. Daarom moeten we in de
vallei hout sprokkelen om boven vuur te
kunnen maken. Met zwaar beladen rugzakken bereiken we aan het eind van de middag het bivak.

Bivacco Feltre Bodo
Binnen aan de wand hangt een foto van
Walter Bodo. Hij was het regionale hoofd
van de CAI, de Italiaanse alpenclub. Het
bivak kreeg zijn naam als eerbetoon nadat
BERGEN magazine
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Ù Cimónega, het best
bewaarde geheim van de
Bellunese Dolomieten.

Prachtige lichtom
standigheden bij Passo
Comedon.

ß

Ú Beladen met een bos
hout bestemd voor het
kampvuur om straks op te
koken, gaan we opweg
naar het Bivacco Feltre
Bodo.

hij in 1963 dodelijk verongelukte op de
Vette Feltrine.
De eerste keer dat ik hier was, heb ik gebiologeerd naar zijn portret staan kijken. Ik
zag een man die de kracht van de bergen
uitstraalde en het ondanks zijn tragische
dood waarschijnlijk nooit anders zou heb-

Cimónega is het
best bewaarde geheim
van de Bellunese
Dolomieten
ben gedaan. Gestorven in het harnas, een
held, vond ik. Ik was nog jong, maar ik zou
het nog steeds zo willen zien.
Tijdens het bereiden van het eten boven
een kampvuurtje komt er gezelschap aangewandeld. “Carlo”, zegt hij en geeft ons
een hand. Hij is eigenlijk van plan door te
lopen naar Boz, maar nu hij ons zo gezellig
bij het vuur ziet zitten, besluit hij te blijven. En dat is maar goed ook. Het enige dat
hij nog bij zich heeft zijn drie eieren en een
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beetje koffie. Hij kan een flink bord spaghetti met ons mee-eten, wij krijgen er een
kopje koffie bij.
Als de avond valt, verschijnen de eerste
sterren aan de hemel en wordt het snel
koud, maar met een paar dekens uit de hut
en het kampvuur houden we ons warm.

Pad van de monnik
Vanuit de Cimónegavallei kun je normaal
gesproken via een smal pad richting Brendol lopen. Dat pad is slechts twee voeten
breed en loopt langs een monsterlijke
afgrond. Halverwege stopt het en hangen
er kettingen. twintig meter lager gaat het
pad weer verder.
Door de lokale bevolking wordt het verhaal
verteld van een monnik, die in vroeger tijden met zijn schapen over dit zelfde pad
liep. Ter hoogte van waar nu de kettingen
hangen sloeg het noodlot toe. De monnik
gleed uit en stortte jammerlijk met zijn
kudde in de ravijn. De plek heet in de
volksmond Bus del Frate ofwel het ‘gat van
de monnik’. Ik heb inmiddels de hele route
omgedoopt tot het ‘pad van de monnik’,
want niet alleen het gat is gevaarlijk.

Spectaculair is het wel, maar er is nu niemand die deze beruchte route neemt. Een
deel van het pad is afgelopen winter weggeslagen en nog niet helemaal hersteld.
We gaan verder richting Passo Comedon,
dat adembenemende vergezichten biedt. In
het vroege ochtendlicht scheren zonnestralen over de bergtoppen. In het dal hangt
nog een wolkendeken. Via het pad onder
‘de wand van de vallende stenen’, zo
genoemd door de lokale bevolking omdat
hier (meestal gepaard gaand met een
enorme knal) regelmatig rotsen loskomen,
bereiken we Passo Cereda op de grens van
de Bellunese Dolomieten.

Brendol
Wie via het ‘pad van de monnik’ naar Brendol loopt, komt langs een lokale attractie:
de Forcella dell’Omo, door Ido vrij vertaald
als de ‘ballen van de man’. Het is een rotsformatie die lijkt op een fallus met alles
wat daarbij hoort. Volgens mij is hij door
de jaren heen flink geërodeerd en zou een
viagrapilletje geen kwaad kunnen, maar de
Italianen zijn er nog steeds trots op. Vanaf
de ‘ballen’ is het nog ongeveer een uur
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Ù In de jaren ’90
boerde Sergio hier
op Erera; nu wordt
de boerderij ge
rund door een
andere familie.

afdalen naar Brendol.
Wij komen dit keer via Val Canzoi de vallei
binnen. Brendol is een soort arena. Een
groene vlakte, omringd, beschermd en verborgen door tribunes van dolomiet. Er
staan twee oude boerderijen: Casera Erera
en Malga Brendol. Die laatste is omgebouwd tot een hut voor de parkwachters en
heeft een bivak. Casera Erera dient nog
steeds als boerderij.

Sergio
In de jaren negentig was boer Sergio er de
baas. In de zomer hielpen we hem een
week lang tegen kost en inwoning.
Sergio was een gouden kerel, een vrolijke

spraakwaterval, maar hij was ook een
beetje getikt. ’s Morgens om zes uur begon
hij de dag met grappa in de koffie en
spoorde ons aan dat ook eens te doen. Om
vijf over zes was ik al dronken.
Sergio maakte er een sport van zo lang
mogelijk in het kaashok te verblijven, waar
hij kazen en salami’s rookte. Hij stookte er
echter niet alleen op hout. Plastic fikte ook
goed en alles ging erin: petflessen, vuilniszakken, andere troep. Sergio had nooit
afval. Uit het hok kwamen gitzwarte rookwolken. Hij stookte overigens nooit als er
wandelaars (lees: klanten) waren, want de
kazen en salami’s sleet hij als echte bergproducten en dus gezond.

Inmiddels leeft Sergio niet meer. Het verhaal gaat dat hij is doorgedraaid en uiteindelijk zelf een eind aan zijn leven heeft
gemaakt, maar dat schijnt niet waar te zijn.
Ido heeft vernomen dat hij met zijn tractor
van de weg is geraakt. De klap heeft hij niet
overleefd. Niemand weet hoe het precies is
gebeurd, maar vermoedens zijn er wel.
Erera heeft jarenlang leeg gestaan. Brendol
was een verlaten vallei, waar alleen nog
herinneringen rond zweefden, maar tegenwoordig boert er een andere familie. Er is
gelukkig weer grappa en ze hebben heerlijke kaas. n
fpeters@bergenmagazine.nl

BERGWIJZER
De Bellunese Dolomieten zijn rustig, authentiek en
niet toeristisch. Je ontmoet er vooral lokale bewoners. Hoewel de populaire Alta Via 2 door een deel
van dit gebied loopt, kom je nauwelijks andere
mensen tegen. Zeker als je die route verlaat en op
ontdekkingsreis gaat.
VERVOER

Vanaf treinstation Venezia/Mestre in ongeveer 2 uur
naar station Feltre. Nog een ½ uur met de bus (lijn
16/29) naar Croce d’Aune waar de wandeling begint.
Van vliegveld Marco Polo is het ongeveer1½ uur met
de auto naar Croce d’Aune.
Vanaf Passo Cereda terug naar Croce d’Aune: met
bus 503 en 514 naar San Martino di Castrozza
(50 minuten) en vervolgens bus 122 en 16/29 naar
Croce d’Aune (2 uur).
Let op: In Val Canzoi is geen openbaar vervoer. De
vallei is te bereiken per auto of te voet. Vanuit
Toschian gaan wel weer bussen naar Feltre en Croce
d’Aune.
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BESTE PERIODE

Van juni t/m september.
SLAPEN

In Feltre en Croce d’Aune zijn verschillende over
nachtingsmogelijkheden (www.dolomitipark.it/en/
mappa.php).
Onderweg kun je overnachten in Rifugio Dal Piaz,
Rifugio Boz en verschillende bivakhutjes. Bij Passo
Cereda zijn ook overnachtingsmogelijkheden.
Bij Rifugio Dal Piaz, Rifugio Boz en Casera Erera kun
je prima maaltijden krijgen.
ONZE TIP

Bed & Breakfast Loretta Zanolla – authentieke B&B in
het plaatsje Umin (net buiten Feltre) van de ItaliaansNederlandse kunstschilderes Loretta Zanolla. Met
biologische tuin én mogelijkheid tot kamperen
(www.zanolla.nl).

• Croce d’Aune – Rifugio Boz, 7 à 8 uur, h1400 m,
i700 m.
• Rifugio Boz – Cimónega – Bivacco Feltre Bodo,
5 à 6 uur, h600 m, i323 m.
• Bivacco Feltre Bodo – Passo Cereda, 4 uur,
h150 m, i700 m.
Alternatief (te prefereren): Bivacco Feltre Bodo –
Brendol 4 à 5 uur, h400 m, i650 m.
• Brendol – Toschian, 7 à 8 uur, h100 m, i1300 m.
KAARTEN

• Tabacco kaart 023 Alpi Feltrine–Le Vette–
Cimónega, 1:25.000
• Kompass kaart 622 Pale di San Martino–Fiera di
Primiero, 1:25.000
MEER WETEN?

• www.dolomitipark.it
• www.dolomitibellunesi.com

