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Doorsteek van de Brenta 
Dolomieten 

Zes dagen van hut naar hut 

Zaterdag 1 juli – vrijdag 7 juli 2023 

De Brenta is een ruig gedeelte van de Dolomieten. Zeker begin juli is het nog stil en zullen er stukken 
zijn waarbij we nauwelijks andere mensen op ons pad vinden. Het contrast tussen de steile grijze 
kalkwanden en het groene land erom heen is magnifiek. Omdat we nog vroeg in het seizoen zijn, 
zullen er hier en daar nog resten sneeuw uit de winter overblijven. Uiteraard staan in dit jaargetijde 
de alpenweides vol met bloemen en wie weet vinden we sporen van beren, die vooral in het 
groenere noordoostelijke deel voorkomen.  

De route beslaat zes wandeldagen en we slapen in zes verschillende onderkomens. Het terrein is hier 
en daar behoorlijk technisch, met steile afgronden, afgezekerd door staalkabels. Deze tocht is dus 
alleen geschikt voor mensen die tredzeker zijn, zonder hoogtevrees en met een goede conditie. 
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De bruine beer in de Brenta 

Het Parco Naturale Adamello-Brenta was lang het enige gebied in de Alpen waar de bruine beer nog 
in het wild voortkwam. In 1996 leefden er naar schatting nog maar vier beren in de streek. Dit aantal 
was te klein, de leeftijd van de dieren te hoog en de druk op de beesten te groot om nog 
voortplanting mogelijk te maken. De berenpopulatie leek gedoemd uit te sterven. 

Om dit te voorkomen, startte het Parco Naturale Adamello-Brenta in 1999, samen met de 
semiautonome provincie Trentino en het Italiaanse National Wildlife Institute het Life Ursus Project. 
In dit kader werden negen bruine beren vanuit Slovenië in het natuurreservaat uitgezet. Vanaf 2002 
zijn ze begonnen zich voort te planten en er zijn inmiddels jonge beertjes geboren. Inmiddels leven 
er zeker 30 bruine beren in de Brenta en het is bekend dat enkele beren ook naar andere gebieden 
zijn getrokken, zoals Zwitserland en zelfs Beieren. 

Het natuurpark: https://www.pnab.it/ 

Zaterdag 1 juli: verzamelen in het Val di Sole 

We verzamelen ‘s middags om 17.00 uur in Val di Sole. Hier houden we de briefing en kennismaking. 
Na afloop genieten we van onze eerste gezamenlijke Italiaanse maaltijd. 

Zondag 2 juli: inloopdag naar de rifugio Tuckett 

De ochtend zetten we eigen auto’s (indien aanwezig) in het plaatsje Dimaro en nemen we vervolgens 
voor een kort stukje de bus naar het toeristische plaatsje Madonna di Campiglio. Om te beginnen 
voert het pad ons nog langs de waterval van het Valesinella dal en door het bos, maar daarna boven 
de boomgrens en onder het imposante Brenta massief door. Eindpunt is de rifugio Tuckett (2240 m.). 
De hut is vernoemd naar de beroemde 19e eeuwse Britse alpinist Francis Fox Tuckett, die als eerste 
de Cima Brenta beklom. 

4 uur, +950 m., - 200 m. 
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Maandag 3 juli: naar de rifugio van de 12 Apostelen 

In de ochtend lopen we allereerst onder de Punta di Campiglio door (bijna 3000 meter) en komen we 
voor een tussenstop aan in de Brentei hut. We zijn nog niet halverwege onze doorsteek dus na de 
taart (?) gaan we snel verder. Via de bocca dei Camosci (de gemzenpas) van meer dan 2700 meter, 
en een technische passage bereiken we uiteindelijk de Rifugio 12 Apostoli (2489 m.). 

6 uur, +1175 m., -950 m. 

 

Dinsdag 4 juli: woeste en technische doorsteek naar de rifugio Tommaco Pedrotti 

De doorsteek naar de Agostini hut gaat over een gezekerd pad, waarbij we worden geassisteerd door 
een berggids. Vanaf deze eerste tussenstop genieten we van een schitterend uitzicht richting het 
Garda meer. Het tweede deel van vandaag is minder technisch. We volgen de sentiero Palmieri om 
uiteindelijk aan te komen in de Pedrotti hut, 2491 m. Dit is de eerste hut die ooit gebouwd werd in 
de Brenta en hij staat op de rand van een kalkplateau met indrukwekkende rotswanden om op uit te 
kijken. 

7 uur, +800 m., - 820 m. 

Woensdag 5 juli: afscheid van het ruige hart van de Brenta 

Ook vandaag biedt de route weer grandioze panorama's met als hoogtepunt de grillige pieken die 
typisch zijn voor de Brenta. Vanaf Passo Clamer heb je een laatste spectaculair uitzicht op het 
rotsmassief van de centrale Brenta waar we net doorheen zijn trokken. Vanaf nu wordt de route 
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gekenmerkt door groene valleien rijk aan flora, fauna, graslanden en weilanden. Dit is het groene 
leefgebied van de beer. We beëindigen deze flinke etappe bij de Malga Spora hut op 1851 m. 

7 u, +1272 m., - 1870 m. 

 

Donderdag 6 juli : Via het Lago Tovel naar Agriturismo Malga Tuena 

Vandaag een lange dag. Het terrein is gelukkig niet al te technisch en onderweg kunnen we een duik 
nemen in het mooie Lago di Tovel. Na deze pauze zijn we hopelijk weer voldoende opgeladen om de 
laatste 550 hoogtemeters naar de Agriturismo te maken. 

9 uur, +1028 m. -1141 m.  

Vrijdag: Van de Agriturismo Malga Tuena terug naar de bewoonde wereld 

Alweer de laatste wandeldag. We beginnen met een klim van 800 hoogtemeters naar een pas op 
2500 meter ten zuiden van de Sasso Rosso. Vanaf hier is het alleen nog maar dalen en komen we 
uiteindelijk aan in het plaatsje Dimaro. Daar vinden we de auto’s terug. Dimaro heeft ook een 
treinstation. 

5,15 uur, +800 m., - 1760 m. 
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Overnachtingslocaties  

Agriturismo Sole e Levante: http://www.agritursolelevante.com/    

Rifugio Tuckett: https://www.rifugio-tuckett.it/  

Rifugio XII Apostoli: https://www.rifugiododiciapostoli.com/   

Rifugio Pedrotti: https://rifugiotosapedrotti.it/   

Malga Spora almhut: https://www.prolocospormaggiore.tn.it/sito/it/malga-spora.html   

Agriturismo Malga Tuena: https://www.malgatuena.it/#agriturismo  

Reis 
Vanaf Utrecht is het 1100 kilometer rijden naar Dimaro. Carpoolen is uiteraard een mogelijkheid. 
Dimaro heeft ook een treinstation.  
Vliegen kan eventueel op Milaan. 
 
Inclusief 

- Mountainleader 7 dagen 
- Begeleiding en uitrusting voor de via ferrata op dinsdag 4 juli  
- 6 overnachtingen op basis van halfpension 
   

 
Exclusief 

- Drankjes en picknicks (lunchpakketten zijn te bestellen bij de hutten) 
- Reiskosten 
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Kosten 
1085 euro per persoon 
 
Er kunnen 9 deelnemers mee; het minimum aantal deelnemers is 7. 
Inschrijven kan via het inschrijfformulier. Voor meer informatie, neem contact op met: 
 
Anne van Galen 
 
In Nederland:  0031651262526    
In Frankrijk:  0033644308642 
anne@overdebergen.nl 
 
 

 
 
 
Bijlage: materiaallijst 
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Materiaallijst 
 
Rugzak (35 -45 liter) 
Bergschoenen 
Telescoopstokken (verplicht) 
Wandelcrampons (verplicht, zie plaatje hieronder voor een voorbeeld) 

 
Fleece jack 
Bergbroek (niet van katoen) 
Soepel vallende kleding 
Waterafstotende handschoenen of wanten 
Extra wanten (voor als de handschoenen nat en koud zijn) 
Muts 
Sjaal of buff 
Wind- en waterdicht jack 
Regenbroek (lichtgewicht) 
Thermo-ondergoed (lange broek en shirt met lange mouwen – kan ook sportkleding zijn – niet van 
katoen) 
Fleecetrui 
Bergsokken, minimaal 2 paar 
 
Zonnehoed of pet 
Zonnebrandcrème (hoge factor, minimaal 30) 
Lippenbalsem 
Goede zonnebril met hoge bescherming (klasse 4) 
Klein hoofdlampje 
Veldfles of drinksysteem van min. 2 liter 
 
Snel drogende handdoek 
Lakenzak  
Toiletspullen 
Oordopjes 
 
 
Paspoort 
NKBV pas 
Zorgverzekeringspas, bergsportverzekeringspas 
Contant geld (en bankpassen) 
Telefoon en oplader 
Fototoestel 
 
Kleine EHBO met extra Compeed 
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