
Gebeten door het virus | Ignace Fermont en Bart Desplenter

Arrivederci GTA
De Grande Traversata delle Alpi – kortweg GTA 
– doorkruist in 65 etappes de westzijde van de 
Italiaanse Alpen. Tien jaar geleden vertrok Ignace 
op het noordelijkste punt, aan de Zwitserse grens. 
Twee jaar later pikte Bart in. Aan een ritme van één 
week per jaar bereikten ze afgelopen zomer de 
Middellandse Zee, helemaal in de ban van de regio. 

ÆÆ Interview: Peter Cristiaensen

Meer dan 25 jaar geleden smeedden Bart Des-

plenter en Ignace Fermont hun vriendschaps-

band, eerst in Kortrijk, later op kot in Leuven. 

Voor een reünie werden steeds vaker de wan-

delschoenen bovengehaald en met de tent ver-

kenden ze alle uithoeken van de Ardennen. De 

GTA-verhalen van Ignace deden Bart zodanig 

watertanden dat hij zes keer meeging. Ignace 

schreef over zijn tien weken GTA tal van bijdra-

gen in Op Weg en Bergen Magazine en maakte 

een eigen website: grandetraversata.wordpress.

com.

Oude militaire weg in het Natuurpark van de Maritieme Alpen.

Bart

Ignace
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Hoe beland je plots aan de start van een 
lange afstandspad in de Alpen?
Ignace: Nadat ik in een magazine een artikel 
over GTA gelezen had, zijn mijn vrouw en ik er 
een zomervakantie gaan wandelen. Dat was in 
1997 en ik was meteen gebeten. Piemonte bleek 
een intrigerend stukje Alpen, heel rustig, heel 
authentiek, niet besmet met skiliften of hotels. 
De boeiende wandelgids van Werner Bätzing, 
een Duitse prof cultuurgeografie, gaf het laatste 
duwtje en in 2004 ben ik gestart. 

Was je meteen van plan om er een meer-
jaren project van te maken en helemaal tot de 
Middellandse Zee te gaan?
Ignace: Toch wel, ja. De eerste twee jaar vertrok 
ik telkens alleen. Maar op de GTA ben je zelden 
alleen. Ik wandelde samen met twee Duitsers 
en een Nederlander, mensen met dezelfde 

oprechte interesse in de regio. Want de GTA is 
niet zomaar een wandelpad. Het is een maat-
schappelijk project, uitgewerkt in de jaren 
80 door enkele journalisten en alpinisten die 
hun geboorteregio zagen ontvolken. Jongeren 
trokken weg, winkels en scholen verdwenen. Er 
zijn dorpen die in 100 jaar tijd van 200 naar 4 
inwoners gegaan zijn. Tot zowat een halve eeuw 
geleden draaide alles in Piemonte rond de land-
bouw en waren de dorpsgemeenschappen nage-
noeg zelfvoorzienend. Op sommige plaatsen 
werd tot op 2000 m hoogte graan geteeld. Maar 
het boerenleven was hard en de lokroep van 
Turijn en andere industriesteden luid. Soms zie 
je nog sporen van die oude landbouwterrassen, 
nu overwoekerd door weide of bos. 
Bart: Het opzet van de route sprak me ook 
aan. De GTA is een atypische bergtocht. Het 
is geen huttentocht, uitgezonderd enkele tra-
jecten waar het niet anders kan. De etappes 
zijn zo uitgewerkt dat je van vallei naar vallei 
trekt, dat je slaapt en eet in de dorpen en daar 

– al is het maar in de zomer – een beetje leven 
brengt. 

Waar logeer je dan?
Bart: In de dorpjes zijn er posto tappa’s ingericht, 
eenvoudig overnachtingsplekken voor GTA-
wandelaars. Vaak zijn het kleine slaapzaaltjes 
in een oud schooltje en meestal is er ook een 
plek aan verbonden waar je kan eten. Ook dat 
bepaalt de charme van de GTA, want met het 
menu in zo’n plaatselijk café is je maag goed 

gevuld. Niet onbelangrijk als je die dag 1000 
m geklommen en 1000 m  gedaald hebt, zowat 
een gemiddelde GTA-etappe. Een antipasti, een 
primo piatto, een secondo, kaas als dessert,… 
En het lokale digestiefje niet te vergeten, een 
ideaal slaapmutsje voor vermoeide wandelaars!  
Ignace: De route is enorm gedocumenteerd: 
Rother, Cicerone, ze hebben allemaal hun wan-
delgidsen. Op www.klingenfuss.org, de website 
van een Duitse GTA-fanaat, vind je alle recente 
info over de posto tappa’s en andere pensionne-
tjes of albergo’s. Een tocht op de GTA voorberei-
den is helemaal niet moeilijk.

Mensen die met de tent op stap gaan en wild-
kamperen missen dus iets.
Bart: Ik vind van wel. 
Ignace: In Rodoretto hing er aan het kleine 
plaatselijke museum een briefje met de tekst 

‘Vragen naar Carlo’. Vervolgens helpt iedereen 
in het dorp je mee om Carlo te vinden en krijg 
je van Carlo een hartelijk onthaal en een gepas-
sioneerd betoog. Zo’n ontmoetingen geven de 
tocht authenticiteit. 
Bart: Je doorkruist magnifieke berglandschap-
pen, met zicht op drieduizenders en vierdui-
zenders en met bloemen en beestjes à volonté, 
zeker in het begin van de zomer. Voor lief-
hebbers als Ignace is dat dus een echt paradijs. 
Maar de cultuurhistorische kant van de tocht 
is minstens even fascinerend. Het is absoluut 
de moeite waard om daar ook de tijd voor te 
nemen.

Een intrigerend stukje Alpen, heel rustig, heel authentiek.
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Geef eens enkele voorbeelden?
Ignace: Helemaal in het noorden heb je de Wal-
serdorpen met hun schitterende houten huizen. 
De Walser zijn in de middeleeuwen vanuit Zwit-
serland uitgezwermd en spreken nog steeds een 
aan het Duits verwante taal. Vervolgens heb je 
de protestantse Waldenzen, overal in Europa 
opgejaagd en vervolgd. Enkel in drie Piemon-
tese valleien konden ze hun tradities behouden. 
Meer zuidelijk spreekt men nog Occitaans, een 
Romaanse taal die zich ontwikkelde uit de 
Langue d’Oc en verwant is aan het Catalaans. In 
Zuid-Frankrijk is de taal weggedrukt door het 
Frans, maar in vele dorpen in het westen van 
Piemonte wappert de Occitaanse vlag, het gele 
kruis van de Katharen op een rode achtergrond. 
Bart: Daarnaast heb je ook een hele reeks forten 

die aantonen hoe veel er gevochten is langs de 
Frans-Italiaanse grens, in de 17e en de 18e eeuw 
en natuurlijk ook in de beide Wereldoorlogen. 
Ignace: Ook al neemt de natuur stilaan weer 
de overhand, een lange rij culturen, vorsten en 
koningen hebben hun stempel op deze streek 
gedrukt. Net dat maakt de GTA zo boeiend,.

Is het ambitieuze doel van het pad – de streek 
nieuw leven inblazen – gelukt?
Ignace: Volgens Bätzing gaat de ontvolking in het 
algemeen door, maar is ze in sommige streken 
gestabiliseerd en op enkele plaatsen zelfs terug-
gedraaid. In Piemonte bestaat geen traditie van 
vakantiewoningen zoals in Frankrijk, de huizen 
blijven binnen de familie. Wat je vandaag soms 
ziet is dat kinderen de huizen van hun groot-

ouders opknappen om ze als zomerwoning te 
gaan gebruiken. Dat zijn positieve signalen. 
Bovendien heeft de GTA zeker bijgedragen tot 
een groter cultureel zelfbewustzijn. Vele dorpjes 
hebben de voorbije jaren kleine musea ingericht 
om hun eigen geschiedenis in beeld te brengen. 
Zoals Balme vlakbij de Franse grens, waar in de 
loop van de eeuwen altijd veel gesmokkeld is. 
Daardoor was het dorp, vooraleer het langzaam 
leegliep, in de hele regio bekend voor zijn berg-
gidsen. Dat soort verhalen kom je overal langs 
de GTA tegen en tonen tegelijk het charmante en 
het schrijnende van vergane glorie.

Hebben jullie ook minpunten te melden over 
het pad?
Bart: Het woord sciopero zal ik nooit vergeten. 

Zonnewijzer met Occitaanse spreuk in Bellino.Nieuwsgierige steenbok.

Het landschap rond de Monviso behoort tot het mooiste van de GTA.Houten Walserhuizen in het noorden van Piemonte.
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Italiaans voor staking. Eén keer hebben we echt 
spannende tijden beleefd om met trein en bus 
op tijd op het vliegveld te geraken. 

En wat nu? Een nieuwe meerjarenplan aan 
het smeden? 
Ignace: Nog niet concreet. Ierland zou me wel 
aanspreken. Of de Cantal misschien.
Bart: Gewoon de grens oversteken lijkt me ook 
wel iets. De Franse kant met de Vanoise bijvoor-
beeld.

Ignace is informant en vertelt tijdens zijn 
beeldreportage nog veel meer over de GTA. 

12u zaal 3

De keuze van Ignace en Bart
 1 
Landschappelijk zijn de etappes rond de 
4634 m hoge Monte Rosa en de 3841 m hoge 
Monviso letterlijk en figuurlijk toppers. Maar 
ook de Maritieme Alpen scoren hoog. De 
omgeving van de Argentera is een woestenij 
van kale rots bezaaid met talloze bergmeertjes. 
Het ruwste deel van de GTA, én de plek waar 
je de meeste gemzen en steenbokken ziet.

 2 
Vanuit cultuurhistorisch oogpunt zijn de 
militaire wegen in diezelfde Maritieme 
Alpen een hoogtepunt. Sommige dateren uit 
de tijd van Napoleon, andere zijn het werk 
van Mussolini. De mooiste vind je in het 
Natuurpark van de Maritieme Alpen. Daar 
staan nog mooie jachthuizen van Victor-
Emmanuel, de eerste koning van het eenge-
maakte Italië. De oude wegen waarlangs hij 
met paard en koets de bergen introk om te 
gaan jagen, werden later door het leger met 
natuursteen geplaveid. Op die manier zijn ze 
ook vandaag nog fantastisch geïntegreerd in 
het landschap. 

 3 
Een speciale vermelding verdienen de zon-
newijzers van Bellino. De vallei vormt een 
snoer van dorpjes en gehuchtjes waar de tijd 
lijkt stil te staan. Eind jaren 90 heeft men 

tientallen oude zonnewijzers van lagen kalk 
en pleister bevrijd en gerestaureerd. Vandaag 
sieren ze kerken en huisgevels, zuilen en 
schoorstenen. Je vindt ze ook op afgelegen 
zomerboerderijen te midden van de almen. 
De oudste dateren uit de 18de eeuw. Vooral 
het dorpje Celle is een ontdekking. Alles 
straalt er vervlogen rijkdom uit: de fraaie 
muurschilderingen op de verweerde gevels, 
de bepleisterde zuilen die de overhangende 
daken onderstutten. Een parel van een dorp, 
een van de mooiste langs de GTA.

 4 
Het Fort van Fenestrelle is een enorme verde-
digingswal, gebouwd door Fransen eind 17de 

– begin 18de eeuw. Dit grootste fort van de 
Alpen bestrijkt een hele bergflank, vandaar 
de bijnaam ‘de Chinese Muur van Piemonte’. 
Een drie km lange trap overbrugt een hoog-
teverschil van ruim 600 m. Het fort bewaakte 
de toegang naar Turijn via de Chisone vallei.

 5 
De GTA is meer dan wandelen, vandaar ook 
het culinaire hoogtepunt van de tocht in dit 
lijstje. In het levendige dorpje Sambuco moet 
je zeker in Osteria della Pace logeren, zowel 
albergo als posto tappa en ristorante met een 
fantastische lokale keuken. We hebben er 
geproefd van een lokaal schapenras.

In de vroege zomer zijn de bergen van Piemonte één groot bloemenparadijs.Chiesa di Bellino in Val Varaita.
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