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van de koning
Het jachtparadijs

PARCO NATURALE DELLE ALPI MARITTIME

In de omgeving van de Argentera 
zijn de Maritieme Alpen op hun 
ruigst: een woestenij van naakte 
rots waar gemzen en steenbokken 
zich in hun sas voelen. Niet 
verwonderlijk dat de Italiaanse 
koningen hier in de negen tiende 
eeuw graag kwamen jagen. De 
wegen die ze lieten aanleggen 
leiden ook nu naar de mooiste 
plekjes, hoog in de bergen. En een 
overnachting in een van hun oude 
jachtpaleizen ligt in het verschiet.

TEKST & FOTO’S IGNACE FERMONT

Alpi Marittime WANDELEN

 De jachtpartij is afgelopen, tientallen 
gemzen zijn gedood. De koninklijke jagers, 
mannen van adel, poseren fi er bij de buit. 
In het recordjaar 1906 werden meer dan 
vierhonderd gemzen geschoten. 
Foto: Archivio fotografi co storico famiglia 
Milanesio

D
onkere wolken schuiven voor de 
zon. Even later vallen de eerste 
regendruppels. We staan boven 
op de Colletto di Valscura, in het 

hart van de Italiaanse Maritieme Alpen. 
Amper 45 kilometer scheiden ons van de 
Middellandse Zee, maar de sfeer is allesbe-
halve mediterraans op deze druilerige 
zomerochtend.
De pas is een van de toegangspoorten tot 
het Parco Naturale delle Alpi Marittime: 
een brok wilde natuur van 28.000 ha in het 
zuiden van Piemonte, vlak bij de Franse 
Mercantour. Erg hoog reiken de toppen niet 
meer zo dicht bij de zee: de Cima dell’
Argentera spant met 3297 meter de kroon, 
maar de meeste bergen blijven onder de 
drieduizend meter. Toch is dit een van de 

ruigste en indrukwekkendste bergregio’s 
van Italië. Een onherbergzaam niemands-
land met veel rots en weinig groen, bezaaid 
met tientallen meertjes. 
Net onder de pas ligt er al eentje: het Lago 
Inferiore di Valscura. We lopen er meteen 
naartoe. “Mag ik de verrekijker even”, 
vraagt Bart terwijl hij naar de overkant 
wijst. Tegen de bergfl ank kleeft een groot, 
langwerpig gebouw van twee verdiepingen 
hoog: de kazerne Longà uit 1917, een van 
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Het landschap wordt almaar desolater. 
Meer dan wat plukjes gras groeit er niet 
meer tussen de grote blokken graniet. Net 
hier, in dit maanlandschap, begint het 
mooiste stuk weg. Biljartvlak is het wegdek, 
kunstig geplaveid met grote, afgeplatte rots-
blokken. Als een kleine Chinese muur slin-
gert de steenweg zich door de bergen, hel-
ling op, helling af, kilometers lang. 

Jachthuis van de koning
’s Avonds, in de Rifugio Valasco, dalen we 
nog wat dieper af in de Italiaanse geschie-
denis. De hut is ondergebracht in een voor-
malig jachthuis van de Italiaanse koningen: 
een merkwaardig gebouw met vier lange, 
smalle vleugels rond een grote binnenkoer. 
De roodgeel geschilderde voorgevel is ver-
sierd met een decoratieve houten daklijst. 
Twee achthoekige torentjes met kantelen 
maken het plaatje compleet. Een oosters 
fort of een exotisch kasteeltje, daar lijkt het 
nog het meeste op. Vittorio Emanuele II, de 
eerste koning van Italië en een gepassio-
neerd gemzenjager, liet het jachthuis bou-
wen rond 1870. De hele omgeving was toen 

oude funderingen, ingestorte muren en 
bouwvallen zonder dak. Het puin is nauwe-
lijks te onderscheiden van de grote rots-
blokken langs het meer. Alsof hier lang 
geleden een tornado voorbijgeraasd is. 
We nemen een brede, half verharde weg die 
tussen de alpenroosjes zigzaggend de berg-

rug omhoog kruipt. De zijkanten zijn ver-
stevigd met stenen muurtjes. Onmiskenbaar 
een oude militaire weg, ook al een erfenis 
van Mussolini. Overal bij de grens vind je 
dit soort wegen. Ze werden aangelegd door 
het leger om een vlot transport van troepen, 
munitie en artillerie mogelijk te maken. 
Meestal lopen ze net onder de grenskam, 
van kazerne naar kazerne. 

de vele oude militaire gebouwen in deze 
ooit zwaar bewaakte grensregio. Vooral 
Mussolini posteerde massaal troepen in de 
bergen. Op 21 juni 1940 werd duidelijk 
waarom: vanuit de Alpen viel hij Frankrijk 
binnen. Het Franse leger was danig ver-
zwakt door de Duitse invasie vanuit het 
noorden. Doorstoten naar de Côte d’Azur 
leek een fluitje van een cent. Maar zijn 
slecht uitgeruste troepen werden verrast 
door het barre weer en liepen vast in de 
sneeuw. Duizenden soldaten vroren dood. 
Na vier dagen werd de operatie afgeblazen. 
De terreinwinst was miniem, het verlies 
aan manschappen groot. Wat een glorieuze 
veldtocht moest worden, liep uit op een 
mislukking. 

Militaire weg
Na de oorlog verloren de forten, bunkers en 
kazernes in de bergen hun nut. Vele wer-
den opgeblazen, de tijd deed de rest van het 
sloopwerk. Op elke wandeling in de buurt 
van de grenskam kom je wel een paar ruï-
nes tegen. Ook hier, aan de oevers van het 
Lago di Valscura. Ik dwaal wat rond tussen 

Tegen de bergflank 
kleeft een groot, 
langwerpig gebouw van 
twee verdiepingen hoog: 
een kazerne uit 1917
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al vijftien jaar zijn privé jachtdomein. 
Tijdens een bezoek in 1855 was de koning 
danig onder de indruk geraakt van de vele 
gemzen in de streek. Twee jaar later ver-
kreeg hij van de gemeenten Entracque en 
Valdieri de exclusieve jacht- en visrechten 
in de wijde omgeving. Een bescheiden 
paleis in Sant’Anna di Valdieri werd zijn 
eerste uitvalsbasis. Later bouwde hij nog 
twee jachthuizen: in San Giacomo 
d’Entracque en hier op de Pian Valasco. En 
hij liet overal paden en wegen aanleggen, 
tot hoog in de bergen. Mussolini maakte er 
dankbaar gebruik van bij de uitbouw van 
zijn militaire wegennet.
Een bescheiden fototentoonstelling in een 
kamertje naast de bar brengt de koninklijke 
jachtpartijen weer tot leven. Barbaarse 
klopjachten waren het. Zogenaamde bat-
teurs, gerekruteerd in de omliggende dor-
pen, trokken in rijen de bergen in. Met veel 
kabaal dreven ze de gemzen naar boven, 
waar hen een koninklijke kogelregen te 
wachten stond. Op enkele foto’s poseert het 
jachtgezelschap fi er bij de buit. Tientallen 
dode gemzen liggen op de grond. De 
koning staat op de eerste rij, omringd door 
zijn schutters, allemaal mannen van adel. 
Daarachter de drijvers, mannen van het 
volk. Iedereen kende zijn plaats. De lokale 
bevolking droeg de koninklijke familie op 
handen, lezen we, want ze bracht werk en 
welvaart. Dorpsbewoners verdienden niet 
alleen een centje bij als drijver. Ze werden 
ook ingeschakeld bij het onderhoud van 
koninklijke wegen en gebouwen. En som-
migen schopten het tot jachtopzichter, een 
prestigieuze en goed betaalde baan
Na de dood van Vittorio Emanuele II in 
1878 zetten Umberto I en Vittorio 
Emanuele III de jachttraditie voort. Tot 
1914, toen was het defi nitief afgelopen. Het 
jachthuis werd een kazerne, en later ook 
een magazijn en een boerderij. Het gebouw 
brandde enkele keren af en verkommerde 
helemaal. Een grondige restauratie in 2002 
redde het van de ondergang. In 2008 open-
de de Rifugio Valasco zijn deuren.

Kuuroord
Zon en een blauwe hemel de volgende mor-
gen. Het landschap heeft zijn sombere 
mantel afgeworpen. Achter het jachthuis 
kabbelt een brede rivier tussen de groene 
weiden. In de verte klinkt het geruis van 
een waterval. Op de groene Pian Valasco 

 Koning Umberto I (1844 – 
1890) te paard, ergens in het 
koninklijke jachtreservaat in de 
Maritieme Alpen. Na de dood 
van Vittorio Emanuele II in 
1878 besteeg hij de Italiaanse 
troon. Hij was niet zo’n gepas-
sioneerd jager als zijn vader, 
maar organiseerde toch elk jaar 
een paar jachtpartijen in de 
Maritieme Alpen. In 1900 werd 
Umberto I vermoord door een 
anarchist. Vittorio Emanuele III 
volgde hem op. Foto: Archivio 
fotografi co storico Parco natu-
rale Alpi Marittime

 Ook in San Giacomo 
d’Entracque liet Vittorio 
Emanuele II een jachthuis bou-
wen. Het is in dezelfde kleuren 
geschilderd als het jachtslot 
op de Pian Valasco.

 Als een kleine Chinese 
Muur zigzagt deze oude 
militaire weg uit 1929 zich 
door het landschap. Hij 
verbindt de drie Laghi de 
Fremamorta met elkaar.
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Maar hoe we de omgeving ook afspeuren, 
we krijgen geen steenbok te zien. 
“Wacht maar tot vanavond”, lacht de waar-
din van de Rifugio Genova-Figari. “Dan 
komen ze hier het zout van de stenen lik-
ken.” En gelijk heeft ze. We zitten nog 
maar net aan tafel voor het avondeten, of 
we zien al een grote mannetjessteenbok 
rond de hut paraderen. Een uur later zijn 
ze al met meer dan vijftien. Allemaal naza-
ten van de twintig dieren die Vittorio 
Emanuele III in de jaren twintig liet over-
brengen uit dat andere koninklijke jachtre-
servaat, dat van de Gran Paradiso. De die-
ren hadden het meteen naar hun zin en 
vermenigvuldigden zich snel. Nu wordt 
hun aantal op vijfhonderd geschat. 
We naderen de steenbokken tot op twintig 
meter. Ze trekken zich weinig van ons aan 
en gaan onverstoorbaar door met grazen. 
De avond valt. Vanaf een kleine rots over-
schouw ik een laatste keer de omgeving: 
rechts het stuwmeer van Chiotas, links het 
Lago Brocan, allebei binnen handbereik. En 
meteen achter de hut de imposante 
Argentera, nog even badend in een oranje-
roze gloed. Dan gaat de zon onder. Tijd om 
naar binnen te gaan. De fl es genepi staat al 
klaar op tafel. ■

ifermont@bergenmagazine.nl

koningen kind aan huis waren. De wandel-
promenade is verlaten en de meeste strand-
stoelen bij de thermen zijn leeg. “De badgas-
ten laten het afweten dit jaar”, zucht 
Roberto van de Albergo Turismo. “Het is cri-
sis.” De warmwaterbronnen van Terme di 
Valdieri zijn wijd en zijd bekend: op 32 
plaatsen borrelt hier zwavelhoudend water 
uit het diepst van de aarde op. De tempera-
tuur schommelt tussen 50 en 75 °C. Vlak bij 
de baden staat het meest opvallende 
gebouw: het grote, luxueuze Hotel Royal. 
Niemand minder dan Vittorio Emanuele II 
legde de eerste steen, in 1857. Zelf liet hij in 
Terme di Valdieri vier houten chalets optrek-
ken in Zwitserse stijl. Twee daarvan staan 
nog overeind en werden onlangs helemaal 
gerestaureerd. De koning bracht er veel 
mooie uren door met zijn maîtresse Rosa 
Vercellana, bijgenaamd la bella Rosin. Hij ver-
wekte twee kinderen bij haar en huwde 
haar op het einde van zijn leven. Een van de 
chalets is naar de vrouw genoemd.

Steenbokken
We eindigen in schoonheid, met een lange, 
spectaculaire tocht door de wilde Vallone di 
Lourousa. Voorbij de Rifugio Morelli-Buzzi 
is het landschap zo mogelijk nog kaler dan 
in de voorbije dagen. Hier groeit werkelijk 
niets meer. Het ideale speelterrein voor 
steenbokken, volgens onze wandelgids. 

tonen de Maritieme Alpen zich op hun lief-
lijkst. We steken het water over, richting 
Colleto di Valasco. Plots staan we oog in 
oog met een gems. Ze maakt niet meteen 
aanstalten om weg te lopen. Het valt op: de 
gemzen in het natuurpark zijn minder 
schuw dan elders. En ze zijn met vele: naar 
schatting met vijfenveertighonderd. Elke 
dag kruisen er wel een paar je pad.
Een uur later lopen we over een alweer 
zeer goed geconserveerde militaire weg, 
aangelegd door het Bataljon van Dronero in 
1929. De makers hebben hun naam en het 
jaartal in de rots gegrift. Ook de andere 
ingrediënten van de vorige dag komen 
terug: militaire ruïnes, alpenroosjes, hellin-
gen vol grote rotsblokken. En meertjes: de 
Laghi di Fremamorta, drie azuurblauwe 
parels op een rij. Heerlijk wandelen is het 
hier op een stralende dag als vandaag. 
In de late namiddag wandelen we Terme di 
Valdieri binnen, het kuuroord waar de 
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BERGWIJZER
Het ruim 28.000 ha grote Parco Naturale delle Alpi 
Marittime bestrijkt het centrale deel van de Itali-
aanse Maritieme Alpen, in de regio Piemonte. Het 
grenst aan het Franse Parc National du Mercantour. 
Beide parken werken nauw samen, onder andere 
rond de herintroductie van de lammergier in het 
gebied. De hoogste berg is de Cima dell’Argentera 
(3297 meter). Het terrein is ruw, maar door de vele 
oude jachtpaden en militaire wegen toch zeer toe-
gankelijk voor wandelaars.

BESTE PERIODE
Half juni tot half september. Tot begin juli kan er nog 
sneeuw liggen op de passen. Augustus is de drukste 
periode.

VERVOER
Bussen naar Terme di Valdieri en Entracque vanuit 
Cuneo; uurregeling op www.benese.it 
Cuneo bereik je met de trein vanuit Turijn of Nice.

SLAPEN
•  Rifugio Valasco, tel. +39(0)3483230266,  

www.rifugiovalasco.it
•  Albergo Turismo Terme di Valdieri,  

tel. +39(0)17197334
•  Hotel Royal Terme di Valdieri – ook posto tappa 

(eenvoudig onderkomen voor GTA-wandelaars;  
lakenzak verplicht!), tel. +39(0)17197106,  
www.termedivaldieri.it

•  Rifugio Morelli-Buzzi, tel. +39(0)3470531456
•  Rifugio Genova-Figari, tel. +39(0)171978138, 

www.rifugiogenova.it

BESCHREVEN TOCHT
Dag 1: Rifugio Malinvern (1839 m) – Rifugio  
Valasco (1763 m)
Etappe van de Grande Traversata delle Alpi (GTA)
Duur en hoogteverschil: 4½ uur, 700 m dalen en 
750 m stijgen.
 
Dag 2: Rifugio Valasco (1763 m) – Colletto di  
Valasco - Terme di Valdieri (1368 m)
Spectaculaire tocht langs de Laghi di Fremamorta. 
Duur en hoogetverschil: 6 uur, 850 m stijgen en 
1250 m dalen. 

Dag 3: Terme di Valdieri (1368 m) – Rifugio  
Genova-Figari (2020 m)
GTA-etappe door de wilde Vallone di Lourousa en 
langs het stuwmeer van Chiotas. 
Duur en hoogetverschil: 6 uur, 1200 m stijgen, 600 m 
dalen.

Verlenging: Rifugio Genova-Figari (2020 m) –  
San Giacomo (1213 m)
GTA-etappe. Schitterend uitzicht vanop Colle di Fene-
strelle op Argentera en Monte Gelas (meest zuidelijke 
gletsjer van de Alpen). 
Duur en hoogetverschil: 4½ uur, 500 m stijgen, 
1300 m dalen.

BEZIENSWAARDIGHEDEN
Rifugio Valasco – fototentoonstelling over de konink-
lijke jachtpartijen.
Terme di Valdieri – thermen, botanische tuin en  
bezoekerscentrum natuurpark.

Entracque – Centro Faunistico Uomini e Lupo,  
museum over de relatie tussen mens en wolf.

KAARTEN
Blu Edizioni, Parco Naturale delle Alpi Marittime, Car-
toguida 1, 1:25.000. De beste kaart van het gebied.
IGC, Parco Naturale Alpi Marittime, Entracque-Valdie-
ri-Mercantour-Gelas, Carta dei sentieri e dei rifugi 
113, 1:25.000.

LEESTIPS
Grande Traversata delle Alpi. Teil 1: Der Süden,  
Werner Bätzing, Rotpunktverlag 2011, ISBN 
9783858694355
GTA Grande Traversata delle Alpi. Durch das Piemont 
bis ans Mittelmeer, Iris Kürschner, Dieter Haas, Berg-
verlag Rother 2011, ISBN 9783763344024
Walks and Treks in the Maritime Alps, Gillian Price, 
Cicerone 2010, ISBN 9781852845643 

MEER WETEN?
www.parcoalpimarittime.it – officiële site van het  
natuurpark met veel achtergrondinfo over de natuur 
en de geschiedenis van het gebied; bevat ook 
wandel suggesties
www.termedivaldieri.it – officiële site van het kuur-
oord Terme di Valdieri.

 De Rifugio Genova-
Figari ligt aan de voet van 
de Argentera, tussen twee 
meren: het Lago Brocan 
en het stuwmeer van 
Chiotas (rechts). Bij de 
aanleg van dat laatste 
verdween de oude Rifugio 
Genova onder water.

 Koning Vittorio  
Emanuele II liet rond 1870 
een jachtslot bouwen op 
de groene Pian Valasco. 
Het was zijn favoriete uit-
valsbasis tijdens zijn jacht-
partijen. Tien jaar geleden 
werd het gebouw geres-
taureerd. Nu herbergt het 
de Rifugio Valasco.

 Jonge steenbok bij  
de hut.
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