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De berg van de 
Sneeuwmadonna
Al eeuwenlang beklimmen pelgrims de 3.558 m hoge Rocciamelone om 
er te bidden bij de Madonna della Neve. Ignace Fermont klom in hun 
voetsporen naar het hoogste bedevaartsoord van Europa.

Een makkelijke 
drieduizender
Verrassing bij het ochtendgloren: een 
flinterdun laagje verse sneeuw bedekt de 

zuidflank van de Rocciamelone. Maar de 
hemel is blauw en de top wolkenvrij, ide-
aal weer dus om naar boven te gaan. Het 
is ijzig koud, min vier graden, als we om 

half zeven van de Rifugio Ca’ d’Asti ver-
trekken. “Wees voorzichtig. Let op voor 
ijzel”, waarschuwt de huttenwaardin ons. 

Ze maakt zich nodeloos zorgen, want het 
pad ligt er prima bij. IJs en sneeuw spelen 
ons nergens parten. De Rocciamelone is 
een toegankelijke berg. In de zomer kan 
je langs de zuidzijde probleemloos naar 
boven wandelen, zonder klauterwerk of 
sneeuwvelden. Doorzettingsvermogen en 
een goede conditie volstaan. 

Op 5 augustus stroomt 
het hier vol pelgrims voor 

de jaarlijkse bedevaart.
Toch is de afstand niet te onderschat-
ten. Vanuit Susa heb je ruim drieduizend 
hoogtemeters voor de boeg. Veel wande-
laars maken één of meer tussenstops met 

Sinds 1899 heerst ze over de top. Soldaten 
van het Italiaanse leger droegen het 
650 kg zware beeld in stukken naar boven. 

‘I bimbi d’Italia a Maria’ - de kinderen van 
Italië voor Maria - lezen we op een plaat 
aan de voet van Maria. 130.000 school-
kinderen hadden het geld voor het beeld 
bijeen gespaard.
De omgeving is indrukwekkend. Een glet-
sjer en uitgestrekte sneeuwvelden be-
dekken de noordflank, tot over de Franse 
grens. Lang genieten zit er niet in, de bij-
tende noordenwind doet ons beschutting 

Belofte maakt schuld

Het begon allemaal toen een zekere Bonifatius Rotarius, een markies uit Asti, als kruis-

vaarder gevangen genomen werd in het Heilige Land. “Als ik dit avontuur overleef, 

plaats ik een afbeelding van Maria op de hoogste berg die ik ken”, beloofde hij. De man 

keerde heelhuids terug en hield woord. In 1358 trok hij vanuit Susa naar de top en hij 

deponeerde er in een nis een bronzen triptiek met een beeltenis van de Heilige Maagd. 

De Rocciamelone groeide in een mum van tijd uit tot een Mariabedevaartsoord. Al in 

1419 liet de hertog van Savoie op de plek waar nu de Ca’ d’Asti staat een schuilhut 

bouwen voor de vele pelgrims die de berg kwamen beklimmen. Een hachelijke on-

derneming, die sommigen met de dood bekochten. Zeker in de tweede helft van de 

zeventiende eeuw, toen het overal in Europa kouder werd en een ijskap de top van 

de Rocciamelone zo goed als onbereikbaar maakte. In 1673 verhuisde de triptiek uit 

veiligheidsoverwegingen naar het dal. En een kapel vlak bij de Ca’ d’Asti werd het 

nieuwe eindpunt van de bedevaart. Dat bleef zo tot in 1895 een pad aangelegd werd 

van de Ca’ d’Asti naar de top.

meestal de Rifugio Ca’ d’Asti (2.854 m) als 
laatste halte. 
Op 5 augustus stroomt het hier vol pel-
grims voor de jaarlijkse bedevaart ter ere 
van de Madonna della Neve, die sinds het 
einde van de veertiende eeuw op de berg 
vereerd wordt. 

Bronzen Maria
Op het pad dat in 1895 speciaal voor de 
pelgrims werd aangelegd, klimmen we 
langzaam naar boven. Van pelgrims geen 
spoor op dit vroege uur. We hebben de 
Rocciamelone voor ons alleen. Voor we 
er erg in hebben, zitten we al boven de 
drieduizend meter. Zelfs hier bloeien nog 
minuscule plantjes tussen de rotsen. Dan 
gaat het steiler omhoog, het sneeuwlaagje 
wordt dikker en de ijspegels aan de rots-
richels groter. Maar gevaarlijk wordt het 
nooit. Kettingen en touwen geven de no-
dige houvast. 
We krijgen de bronzen buste van de be-
snorde koning Victor-Emmanuel II in het 
vizier en even later staan we boven. Een 
drie meter hoge Madonna kijkt vanaf haar 
sokkel op ons neer. Vandaag is Onze-
Lieve-Vrouw van de Rocciamelone gehuld 
in een wit sneeuwkleed. 

De Sneeuwmadonna
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zoeken bij de stenen kapel annex schuil-
hut die in 1920 op de berg gebouwd werd. 
Klappertandend bewonderen we het pa-
norama. In de diepte glinstert het meer 
van Mont Cenis. In het zuiden tekenen 
de Monviso en de maritieme Alpen zich 
scherp af tegen een glasheldere hemel. 
In de andere richting blijf het zicht be-
perkt. De Mont Blanc, de Monte Rosa en 
de Matterhorn verschuilen zich achter een 
wolkendek.

Zon
Na vijf minuten houden we het voor be-
keken. De kou jaagt ons naar beneden. 
Een uur later zijn we terug bij de Ca d’Asti. 
De huttenwaardin is zichtbaar opgelucht. 

“Nu al terug? Zijn jullie wel op de top ge-
weest?”, grapt ze. We praten nog wat na 
bij een kop koffie en beginnen dan aan de 
afdaling naar het dal. 
De berg warmt op. Muts en handschoe-
nen verdwijnen in de rugzak. Ook het land-
schap fleurt zichtbaar op onder de julizon. 
Hoe meer we dalen, hoe kleurrijker de 
weiden worden. Edelweiss, lelies, trollius 
en wel tien soorten orchideeën. De bloe-
menweelde kan niet op. 
Kort na de middag wandelen we Il Trucco 
binnen, een gehuchtje bij de boomgrens, 
waar alleen in de zomer nog enkele men-
sen wonen. Bijna tweeduizend meter zijn 
we gedaald en onze knieën snakken naar 
rust. We houden halt bij een kleine gei-
tenboerderij. ‘Posto tappa – rifugio Il Truc’ 
staat op een bordje aan de muur. We twij-
felen geen moment: dit wordt onze over-
nachtingsplaats. 
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Route en 
bewegwijzering
De Rocciamelone ligt in de 
Italiaanse Alpen, ten noorden 
van Susa, vlakbij de Franse 
grens. 
De meest gebruikte etappe-
indeling bij de beklimming 
is: Susa (500 m) – Rifugio 
La Riposa (2.205 m), 6 u; 
La Riposa – Rocciamelone 
(3.538 m) en terug, 6 u; La 
Riposa – Susa – 6u30. Wie 
weinig tijd heeft kan met de 
auto tot aan Rifugio La Riposa 
rijden en in één dag naar de 
top en terug.
Je maakt er een vierdaagse 
van door na de beklimming 
van de top te overnachten in de Ca’ d’Asti. 
Vervolgens neem je de Via Alpina tot de 
Colle di Croce di Ferro, waar je overstapt 
op de Grande Traversata delle Alpi (GTA) 
tot Agriturismo La Darbunera (1.900 m). 
De volgende dag daal je af naar Susa.
De Rocciamelone is goed te combineren 
met een trektocht langs de GTA. Vanaf de 
Colle di Croce di Ferro neem je dan de 
GTA in noordelijke richting via de Rifugio 
Vulpot aan het Lago di Malciaussià (3u30 
vanaf de Ca’ d’Asti) naar Usseglio in Val 
di Viù (5u30).

Kaarten en gidsen
‘Carta die sentieri e dei rifugi, IGC nr.2, 
Valli di Lanzo e Moncenisio’, 1 : 50.000

‘Grande Traversata delle Alpi, Teil 1: Der 
Norden’, Werner Bätzing, Rotpunktverlag 
Zürich 2006 met beschrijving van de GTA 
van noord naar zuid en veel achtergrond-
informatie

‘Through the Italian Alps, GTA: the Grande 
Traversata delle Alpi’, Gillian Price, 

Cicerone 2005 met beschrijving van de 
GTA van zuid naar noord.

Info
Susa is bereikbaar met de trein vanuit 
Turijn tot Bardonecchia (of Oulx–Cesana) 
en de regionale trein naar Mena, op 
2 km van Susa. Info: www.trenitalia.it
Logiesmogelijkheden:
Rifugio Ca’ d’Asti (2.854 m),  
0039-0122-33 192 (open vanaf 1 juli)
Rifugio La Riposa (2.205 m),  
0039-338-84 44 507 
Alpeggio Pietracassa, Agriturismo La 
Darbunera (1.900 m),  
0039-320-84 68 830 
Rifugio Vulpot, Lago di Malciaussià, 
0039-0123-83 771.

Internet
Recente informatie over GTA vind je op 
www.gtaweb.de en www.wanderweb.ch 
Toeristische informatie over Susa op 
www.cittadisusa.it.

Het carpaletunnelsyndroom
Behoor jij ook tot de groep ongelukkigen 
wiens vingers beginnen te tintelen na 
een eindje fietsen. Probeer jij dat ook op 
te lossen door de handen uit te zwieren 
of even alleen de vingers aan het stuur 
te houden? Wel, dan knelt er iets in je 
carpale tunnel.

Nervus medianus
Oorzaak van dit storende gevoel is de druk 
op de ‘nervus medianus’, de middelste ze-
nuw in de pols. Bij het langdurig steunen 
op je fietsstuur kan de druk ter hoogte van 
de handwortel (de overgang tussen hand-
palm en pols) voor irritatie van deze zenuw 
zorgen. Het gevolg zijn gevoelsstoornissen. 
Meestal verdwijnen die na de activiteit. 
Maar soms ook niet, en dan zit je met het 
carpaletunnelsyndroom (CTS).

CTS komt zeer frequent voor. Het is een 
verzameling van klachten veroorzaakt 
door afklemming van de middelste ze-
nuw. Die  loopt van de onderarm naar de 
hand en de vingers. Ter hoogte van de 
handwortel passeert hij door de zoge-
naamde carpale tunnel. Door dit nauwe 
kanaal moeten behalve de middelste 
zenuw ook de pezen van de buigspieren 
van de vingers.

| fietstip | Gezond op weg

Oorzaak en gevolg
Meestal zijn er geen duidelijk aanwijs-
bare oorzaken voor CTS. Steeds herhaalde 
en gelijke bewegingen van de hand zijn 
waarschijnlijk de belangrijkste. Ook aan-
houdende druk in het gebied van de pols, 
bijvoorbeeld door het urenlang steunen op 
een fietsstuur, kan één en ander uitlokken. 
CTS veroorzaakt pijn, een verdoofd gevoel 
en tintelingen in het zenuwgebied. Soms 
wordt krachtverlies in de grijpfunctie van 
de hand gesignaleerd met atrofie (dunner 
worden) van de duimmuis. CTS komt dik-
wijls gelijktijdig links en rechts voor. 

Behalve een EMG kunnen ook twee klini-
sche testen CTS aantonen. De tinneltest is 
positief wanneer lichtjes kloppen met de 
reflexhamer op de voorzijde 
van de pols typische tinte-
lingen of kleine elektrische 
schokjes in de vingers geeft.
Bij de phalentest moet je 
de polsen maximaal buigen 
door de handruggen tegen 
elkaar aan te drukken. Hoe 
sneller de tintelingen begin-
nen, hoe ernstiger de com-
pressie van de middelste 
zenuw. 

Rust, pijnstillende medicatie, 
kiné en manuele therapie 
kunnen helpen. Eventueel is 
een infiltratie met cortisone 
nodig. Laatste redmiddel 
is een operatie waarbij het 
ligament wordt doorgesne-
den en zo de druk in de tun-
nel wordt weggenomen.

Vlinderstuur
Ook al is fietsen zelden de 
hoofdoorzaak, de nodige 
aandacht is op zijn  plaats. 

De schokken van slechte fietspaden of het 
mountainbiken doen er natuurlijk geen 
goed aan. Blijven de tintelingen langer 
dan normaal aanhouden, dan doe je best 
de testen of consulteer je een arts.

Gelukkig hebben fietsers oplossingen. 
Fietshandschoenen kunnen zeker helpen. 
Maar best is een aangepast fietsstuur. 
Met een vlinderstuur bijvoorbeeld kan je 
de druk regelmatig wegnemen met een 
zijwaartse of onderhandse handgreep. Op 
die manier kan je blijven fietsen!

Johan Smet
Kinesist en manueel therapeut

’s Avonds werpen we nog een laatste blik 
op de Rocciamelone. Het beeld op de top 
weerkaatst de laatste zonnestralen. De 
sneeuw op de zuidflank is gesmolten. In 

het dal gaan de eerste lichtjes aan. De be-
woonde wereld wenkt...

Tekst en foto’s: Ignace Fermont

Fietsen met vlinderstuur




