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Sneeuwschoentocht rondom de Vallée de Clarée 
 
Periode: Zondag 28 januari – zaterdag 3 maart 2018 (uitgevoerd door iml 
Coralie Goussot) 
 
De Clarée vallei ligt in het zuidoostelijke deel van de Franse alpen, op de grens met 
Italië. De vallei kent geen skitoerisme en heeft nog veel van haar oorspronkelijke 
karakter behouden. De huizen en kleine nederzettingen hebben een geheel eigen 
bouwstijl. De hutten zijn comfortabel en liggen op een mooie afstand van elkaar. 
Daardoor is het een zeer geschikt gebied voor een trekking in de winter. In de 
berghutten worden we verwend met goede Franse maaltijden – en ook een warme 
douche behoort elke avond tot de mogelijkheden.   
 
Thema: bergbewoners in de winter 
Deze tocht wordt begeleid door international mountain leader Coralie Goussot. 
Tijdens de tocht gaan we onderzoeken hoe er geleefd wordt in de bergen als de 
sneeuw tot aan de dakrand ligt en de temperaturen beneden nul blijven. Boeren, 
smokkelaars, mijnwerkers, soldaten en handelsreizigers passeren de revue. En 
uiteraard is er ook aandacht voor dieren in de winter. De marmotten slapen, maar 
hoe overleven de sneeuwhoenen, eekhoorns en vossen in het barre winterklimaat?  
 
Conditionale zwaarte: *** 
De tocht is geschikt voor ervaren bergwandelaars die gewend zijn met een rugzak 
van hut naar hut te trekken. Ervaring op sneeuwschoenen is niet noodzakelijk. Wel is 
het belangrijk dat je houdt van sneeuw en winterse temperaturen. 
 
 
Programma 
 
NB: de tijden zijn indicatief en hangen mede af van de sneeuwcondities; ook zijn er 
alternatieve routes mogelijk (korter / langer) wat betekent dat we flexibel om kunnen 
gaan met minder goede weers- en sneeuwcondities. 
 
Zondag:  
We ontmoeten elkaar rond 8.30 uur bij het station van Briançon (aankomst nachttrein 
uit Nederland). 
 
We rijden (voor degenen die met de trein zijn gearriveerd) in een busje vanaf de 
ontmoetingsplek naar het authentieke bergdorp Névache (1600 m). Na een kop thee 
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of koffie ter kennismaking en een laatste check van het materiaal gaan we onderweg 
naar de Refuge Buffère (2061 m). In de refuge kunnen we de spullen voor de nacht 
achterlaten en vervolgens gaan we onderweg om te gaan oefenen met het 
lawinepieps, schep en sonde, tijdens de rondtocht die we deze middag ondernemen.  
 
Stijgen: 550 m 
Dalen: 150 m  
3,3 uur 
 
Maandag: 
We beginnen met een mooie geleidelijke tocht naar de Col de Buffère (2427 m). Een 
deel van onze bagage kunnen we voor het moment achterlaten in de hut. Vanaf de 
col hebben we bij goed weer grandioze vergezichten op het bergmassief van de 
Ecrins. We lunchen bij (of in de buurt van) de Buffere hut en pakken de rest van de 
spullen in om middels een afdaling terug te keren naar de Clarée rivier, nu via een 
andere weg dan de dag ervoor. Hierna is het nog zo’n kleine 400 meter stijgen tot de 
refuge du Chardonnet (2223 m.). 
  
Stijgen: 800 m 
Dalen: 600 m 
5 uur 
 
 
Dinsdag: 
Vandaag gaan we omhoog naar de Col de Raisin (2691 m.) en bij goede 
omstandigheden misschien het nabijgelegen topje. Na deze pittige klim hebben we 
hopelijk een fijne poedersneeuw afdaling terug naar de hut. Op het plateau gelegen 
ten zuidoosten van de hut maken we nog een avontuurlijke rondtocht en oefenen we 
nogmaals met onze lawinepieps. Aan het einde van de middag kunnen we dan 
(misschien wel vanaf het terras) genieten van het spectaculaire uitzicht op de steile 
besneeuwde kalkbergen van de Cerces. We overnachten nogmaals in de 
Chardonnet hut. 
 
Stijgen: 600 m 
Dalen: 600 m 
4,5 uur 
 
Woensdag: 
Weer staat er een afwisselende dag op het programma. Een eerste klim leidt ons 
naar de Col de Chardonnet (2638 m.) en een nabijgelegen topje. We gaan op zoek 
naar sporen van een oude grafietmijnen. Deze werden tot de tweede wereldoorlog 
op deze grote hoogte ’s winters geëxploiteerd door de bergboeren uit het dal om wat 
bij te verdienen. Bij goede omstandigheden maken we een rondtocht die ons 
terugbrengt naar de Chardonnet hut. Vanaf hier volgt een afwisselende afdaling 
langs onder meer de chalets du Queyrellin. Hier vinden we een kapelletje van de 
heilige Appolonia, de beschermheilige van de tandartsen.  
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Weer terug bij de Clarée rivier lopen we door een sprookjesachtig bos steeds verder 
het dal in. In het gehuchtje Laval kunnen we ons weer opwarmen bij de natuurstenen 
kachel van de gelijknamige hut (2000 m.). 
 
Stijgen: 700 meter 
Dalen: 500 meter 
6 uur 
 
Donderdag: 
Vandaag maken we een tocht naar de Col des Muandes. De klim naar 2828 m. is 
gelijkmatig en voert ons langs de Lacs de la Madeleine. Vanaf de col is er wederom 
zicht op de imposante toppen van het Ecrins massief. De terugweg leidt langs het 
Lac Rond. We eindigen deze schitterende dag in de ons bekende Refuge Laval 
(2000 m.). 
 
Stijgen: 850 meter 
Dalen: 850 meter 
6,5 uur 
 
Vrijdag: 
We maken een avontuurlijke doorsteek door een afwisselend landschap langs 
verschillende meertjes. Allereerst gaan we naar het verlaten gebied rond het Lac de 
la Cula. Misschien zien we gemzen of de sneeuwhoen. We hebben mooi uitzicht op 
het grillige rotsmassief van de Cerces. Ons doel is de Col du Grand Cros op 2848 m. 
Vanaf hier kijken we richting Italië. Als de condities echt heel goed zijn beklimmen we 
de naastgelegen Pic du Lac Blanc (2980 m.). Daarna volgt de afdaling langs Lac du 
Serpent en Lac Laramon. 
We eindigen deze dag in de knusse Refuge Ricou, 2115 m. 
 
Stijgen: 950 meter 
Dalen: 800 meter 
6,5 uur 
 
Zaterdag:  
Alweer de laatste dag op sneeuwschoenen. Vanaf de refuge lopen we terug naar 
dorpje Névache. Hier komen we rond lunchtijd aan. We nemen nog de tijd om de 
eeuwenoude huizen en kerk van dit authentieke dorpje te bewonderen. En om een 
lekkere lunch te genieten.  
Dalen: 550 meter 
2,5 uur 
 
 
Inclusief 
- Mountainleader 7 dagen 
- Lawinepieps, schep en sonde 
- Transfer Briançon - Clarée vallei en vice versa 
- Halfpension 
- Sneeuwschoenen en stokken 
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Exclusief 

- Drankjes en picknicks (lunchpakketten zijn te bestellen bij de hutten voor rond 
de 10 euro per stuk). 

 
Prijs  
p.m. (wordt nog vastgesteld door de NKBV) 
 
Er kunnen 9 deelnemers mee (minimum: 6) 
 

 
 
Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
Anne van Galen 
 
In Nederland:  0310651262526 
In Frankrijk:   0033644308642 
anne@overdebergen.nl 
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