
NL Een helrode lijn op het voetpad leidt me 
van het treinstation van Sierre naar de 

funiculaire. Het kabelspoor hijst me in amper 
twaalf minuten het Rhônedal uit, naar het 
meer dan 900 meter hoger gelegen Crans-
Montana. Ter hoogte van Darnona (894 m) 
vallen de eerste sneeuwvlokken. Wanneer ik 
uitstap in Montana (1466 m) ligt er al een dik 
sneeuwtapijt.

Ik word er opgewacht door medewerker 
Julien van de lokale toeristische dienst. Een 
Belg zowaar, met roots in Luik. In het spoor 
van zijn vrouw, in de streek actief als kine-
siste, verhuisde hij vijftien jaar geleden naar 
Zwitserland. En hij heeft het er uitstekend 
naar zijn zin: ‘De levenskwaliteit is hier bui-
tengewoon. Als buitenlander duurt het wel 
even voor je het vertrouwen van de lokale 
inwoners hebt gewonnen. De traditionele 
groet klinkt hier Comment vont les vâches?, 
of Comment vont les vignes? Van oudsher  
leven de gezinnen hier immers van wijnbouw 
of veeteelt. Het toerisme heeft veel veranderd, 
maar het respect voor de familietradities is 
overeind gebleven.’ 

Behendig stuurt Julien zijn terreinwagen door 
de straten van het gemoedelijke Montana. We 
gaan eerst de sneeuwschoenen ophalen in een 

wintersportwinkel in Crans. De Rue du Prado 
rijgt de luxeboetieks, exclusieve juweliers en 
designshops aan elkaar. Hier klopt het hart 
van het mondaine skiresort, dat wereldfaam 
kreeg door sterren als Roger Moore en Sophia 
Loren. ‘Momenteel heeft een Saoudische prins 
één van de grote hotels volledig afgehuurd’, 
vertrouwt Julien me toe. ‘In de jaren ’80 en 
’90 was Crans-Montana wat ingedommeld ge-
raakt, maar sinds de eeuwwisseling heeft het 
zijn dynamiek teruggevonden.’  

Dirk Hermans (Rc Bree-Bocholt) omschrijft 
zichzelf weleens als een ‘boekengynaecoloog’. 
Met zijn éénmansuitgeverij Vertelpunt helpt hij 
auteurs van hun verhaal een volwaardig boek 
te maken. Zelf heeft hij onder meer een thriller 
HQ�WZHH�DXWRELRJUD¿VFKH�ZHUNHQ�RS�]LMQ�QDDP�
staan. Na een levertransplantatie in 2010 kreeg 
zijn leven een nieuwe wending. ‘Voor mij is 
niets meer vanzelfsprekend.’ 

Ter illustratie neemt Julien me mee naar 
het gloednieuwe kunstencentrum van de 
Fondation Pierre Arnaud. Deze Franse  
zakenman en kunstliefhebber, die over-
leed in 1996, bracht al zijn vakanties door 
in deze regio. Na zijn pensioen vestigde hij 
]LFK�HU�GH¿QLWLHI��+HW�LPSRVDQWH�PXVHXP��GDW�
het meer van Louché en het achterliggende  
gebergte weerspiegelt in zijn voorgevel, pro-
grammeert twee tentoonstellingen per jaar. 
Eén in het winterseizoen en één in de zomer. 

WINTERS WANDELEN 
IN WALLIS

7RHJHJHYHQ��VNLsQ�LV�QLHW�HFKW�PLMQ�GLQJ��7HJHQ�HHQ�¿NVH�ZDQGHOLQJ�GRRU�GH�IULVVH�EHUJOXFKW��
met een indrukwekkend winterlandschap als decor, zeg ik echter niet nee. Ik knoopte voor het 
eerst de sneeuwschoenen aan in het Zwitserse Wallis.

  De uitzonderlijke ligging is de grote troef van Chetzeron
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Bij mijn bezoek is de openingstentoonstelling 
gewijd aan het pointillisme. Ik loop er tussen 
topwerken van onder meer Seurat, Giacometti 
en Pissaro. Ook enkele Belgische kunstenaars 
zijn in de selectie opgenomen, bijvoorbeeld 
Théo Van Rysselberghe en Georges Lemmen. 
Tot 19 april loopt er een tentoonstelling gewijd 
aan het realisme in al zijn facetten (www.fon-
dationpierrearnaud.ch). 

Solodebuut
Na een glaasje van de plaatselijke Humagne-
wijn, is het tijd om de bergen in te trekken. 
De schemering komt opzetten, en Julien weet 
me te melden dat ik het laatste eind naar het 
KRWHO�WH�YRHW�PRHW�DÀHJJHQ��'DW�ZRUGW�PHW-
een mijn sneeuwschoen-debuut! Bovendien 
moet ik het traject alleen aanvatten. Samen 
nemen we de kabellift naar Cry d’Er (2265 
m). ‘Het kan niet foutgaan’, drukt hij me daar 
op het hart. ‘Je volgt gewoon de skilift naar 
Chetzeron tot aan het einde.’ Julien helpt me 
nog mijn sneeuwschoenen aan te gespen, en 
weg is hij. Binnen een kwartiertje wordt de 
kabelbaan immers stilgelegd.

Ik moet zo’n 150 hoogtemeter dalen, over 
een afstand van een kleine kilometer. 
Aanvankelijk volg ik – op advies van Julien 
– de rand van de skipiste, waar ik nog min 
of meer vaste grond (of beter: sneeuw) onder 
de voeten heb. Doordat mijn gewicht dankzij 
de sneeuwschoenen over een groter opper-
vlak verdeeld wordt, zink ik amper weg. Dat  
verandert wanneer ik de laatste honderden 
meter voor een ‘binnenweg’ kies en in de poe-
dersneeuw terechtkom. Mits enige acrobatie 
kom ik toch behouden aan bij hotel Chetzeron. 

Zaakvoerder Sami Lamaa blijkt lid te zijn 
van Rc Crans-Montana. Hij bouwde het 
voormalige skiliftstation met natuurlijke en 
duurzame materialen uit tot een comfortabel 
berghotel. De grote troef van Chetzeron is zijn 
unieke ligging, met een majestueus uitzicht op 
de Rhônevallei en de mooiste Alpentoppen. 
De panoramische vensters laten je volop  
genieten van het landschap. De zonsopgang 

die ik er de volgende ochtend beleef, zal in 
mijn geheugen gegrift blijven. Een hemel met 
wel duizend tinten roze, oranje, blauw en grijs 
komt tot leven boven het maagdelijke sneeuw-
landschap. Het hotel is ook een geliefde lunch-
plek voor skiërs. Tijdens het seizoen worden er 
elke middag zo’n 250 maaltijden geserveerd 
(www.chetzeron.ch). 

Les Violettes
Een vriendelijke hotelmedewerker brengt 
me met een sneeuwscooter terug naar de 
kabellift. 

Beneden heb ik een afspraak met Nicolas, 
monitor bij de École suisse de ski. Hij zal me 
vandaag de kneepjes van het sneeuwschoen-
wandelen bijbrengen. Het gletsjerplateau La 
Plaine Morte (2927 m) is door de sterke wind 
gesloten wegens lawinegevaar. Dus wijken 
we uit naar Les Violettes (2230 m), waar het 
op deze zaterdagochtend gezellig druk is. 
Samen met Nicolas laat ik de piste al gauw 

achter me, om de ongerepte sneeuw op te 
zoeken. ‘Gelukkig heb je je niet al te warm 
ingeduffeld’, lacht Nicolas. ‘Dat is de meest 
gemaakte beginnersfout. Een dikke winter-
jas of een skipak is helemaal niet handig. Je 
loopt je dan helemaal in het zweet, en bij een 
pauze koel je snel af.’ Ik had beter ook wat 
dunnere handschoenen meegenomen. Bij de 
eerste klim staan mijn handen in het zweet, 
en ook voor de grip op de sticks was een dun-
ner paar welkom geweest. Als Nicolas mij ziet 
jongleren met mijn wandelstokken, schiet hij 
te hulp: ‘Je plant je sticks beter naast dan 
vóór je in de sneeuw. Zo blijf je stabieler.’ 

Het duurt niet lang voor ik de techniek onder 
de knie heb. ‘Het grote voordeel van sneeuw-
schoenwandelen, is de vrijheid’, zegt Nicolas, 
die ook een fervent skiër is. ‘Je gaat en staat 
waar je wil, ver van de drukke pistes of plat-
getreden loipes. Zo onderga je ten volle de 
betovering van het ondergesneeuwde berg-
ODQGVFKDS�¶�'DW�LV�KLHU�LQGHUGDDG�PDJQL¿HN��
Nu de zon is doorgebroken, hebben we een 
prachtig zicht over het, nog groene, dal. We 
lopen door de poedersneeuw, tussen bomen 
en rotsen. ‘Als je het gebied niet kent, blijf 
je best op de paden of pistes’, waarschuwt 
Nicolas. ‘Kuilen of kleine ravijnen raken snel 
opgevuld met stuifsneeuw, en daar wil je niet 
in belanden…’ Na een pittige klim bereiken 
we de Cabane des Violettes, waar we aan-
schuiven voor een typische Walliser lunch: 
YRRUDI�¿MQH�YOHHVZDUHQ��JHYROJG�GRRU�HHQ�
croûte au fromage (www.cabanedesviolet-
tes.ch). 

IJsgrot
Terug in Sierre heb ik geluk: er staat een bus 
vertrekkensklaar om mij naar St. Luc te bren-
gen, aan de andere kant van de Rhônevallei. 
De weg slingert, met de nodige haarspeld-
bochten, over de oostflanken van het Val 
d’Anniviers, een van de charmantste zijda-
len van de Rhône. De naam zou afgeleid zijn 
van ‘Anni Viatores’ of ‘jaarreizigers’. Vroeger 
trokken de bewoners ’s zomers immers met 

  Sneeuwschoenen geven je een ongekende bewegingsvrijheid

  Bella Tola paart historische charme aan modern comfort

J A N V I E R  2 0 1 5  |  W W W . R O T A R Y B E L U X . O R G  2 3

RE IZEN � Q



  De magisch-blauwe wereld van de ijsgrot

  Op weg naar de gletsjer van Zinal

Ik bereikte Wallis via de luchthaven van Zürich 
(www.swiss.com, dagelijks zes vluchten 
vanuit Brussel) en reisde verder met de trein 
(www.sbb.ch). Gedetailleerde info over  
de bezochte gebieden: www.valais.ch,  
www.crans-montana.ch  
& www.sierre-anniviers.ch. 
Algemene toeristische info over Zwitserland: 
www.myswitzerland.com  
& gratis nummer 0800 100 200 30  
(ook in het Nederlands).
Compenseren?  
Zie www.crans-montana.rotary1990.ch 
en www.sierre.rotary1990.ch. 

hun vee naar de alpenweiden, en ’s winters 
weer naar het dal. 

St. Luc (1655 m) is in Vlaanderen vooral be-
kend als Intersoc-bestemming. Ik ben echter 
te gast in Grand Hôtel Bella Tola – genoemd 
naar de achterliggende bergtop én het oudste 
hotel van de streek. De familiezaak gaat terug 
tot 1859 en heeft haar historische karakter uit-
stekend bewaard. Eigenaars Anne-Françoise 
en Claude Buchs doen er bovendien alles aan 
om de gasten een persoonlijke ontvangst te 
verzekeren. Zo maken ze bij het diner telkens 
een rondje om te peilen naar ieders plannen 
en wensen (www.bellatola.ch). 

Míjn vooruitzicht is alvast veelbelovend: een 
sneeuwschoentocht naar de ijsgrot van Zinal. 
Even dreigen de weersomstandigheden nog 
roet in het eten te gooien, maar de volgende 
ochtend is de hemel opgeklaard en de wind 
gaan liggen. Ik trek erop uit met gids Pascale 
van Swiss Alpine Emotion. In een vorig leven 
was ze journaliste, maar een tiental jaar gele-
den besloot ze van de bergen haar kantoor te 
maken. Ze belooft me een onvergetelijke erva-
ring – en als ik braaf ben zelfs een sprookje… 

Zinal (1678 m) is een levendig buitensportcen-
trum in een uitloper van het Val d’Anniviers. 
Hoge toppen omgeven het vrij nauwe dal, 
waarin het Navizence-riviertje slingert. 
In de verte doemen enkele van de hoog-
ste Alpentoppen op, zoals de Matterhorn 
(4478m), de Weisshorn (4506 m) en de Monte 
Rosa (4634 m). Bij -7 °C vatten we de klim aan, 
eerst zachtjes, en geleidelijk steiler en steiler. 
Zodra we het hoofdpad verlaten, komen we in 
een echt winterwonderland terecht. We pas-
seren een drietal bevroren watervallen, een 
verlaten kopermijn, enkele imposante alpen-
dennen, en ontwaren zelfs twee gemzen op 
een rotspartij. ‘Waarschijnlijk een moeder 
met haar jong’, meent Pascale. Na twee uur-
tjes bereiken we de boomgrens. We blijven de 

ondergesneeuwde Navizence volgen, door de 
poedersneeuw. Buiten onze ademhaling en het 
gekraak van de sneeuw is het oorverdovend 
stil. ‘Beter dan een dag voor je computer, he’, 
grijnst Pascale. 

Even later krijgen we de gletsjermond in zicht, 
die zich als een bevroren blauwe tong uitstrekt 
aan de einder. Het lijkt niet zo ver, maar in 
dit egaal-witte sneeuwlandschap zijn afstan-
den bedrieglijk. De gletsjer is zo’n zeven kilo-
meter lang. De ijsgrot ligt waar de Navizence  
ontspringt en ziet er elk jaar anders uit. Na  
een f linke klauterpartij wordt onze in-
spanning beloond, en komen we onder een  
magisch blauw ijsgewelf terecht. Uit haar rugzak  
tovert Pascale een kampeerbrandertje tevoor-
schijn, waarmee ze zorgt voor een authentiek 
Zwitserse kaasfondue, vergezeld van een witte 
Fendant-wijn. Mijn origineelste picknick ooit!

Verliefde den
Blijkbaar heb ik mij behoorlijk gedragen, want 
op de terugweg vertelt Pascale me inderdaad 

het beloofde sprookje: ‘Weet je, op elke ster 
woont een fee. Overdag mag die naar de aarde 
komen, maar ’s nachts moet ze terug zijn om 
de ster te laten schitteren. Ook bij een regen-
bui moet ze terugkeren, want feeën kunnen nu 
eenmaal niet tegen nattigheid. Op een mooie 
dag bezoekt zo’n fee het Val d’Anniviers. 
Urenlang wandelt ze door de prachtige natuur. 
Vermoeid vraagt ze aan een dennenboom of 
ze zich tegen zijn bast te rusten mag leggen. 
Onder de indruk van haar schoonheid, stemt 
hij toe. “Maar zodra het begint te regenen of 
te schemeren, moet je mij wekken”, benadrukt 
de fee. Wekenlang herhaalt dit scenario zich 
elke dag. De boom wordt stapelverliefd op zijn 
bezoekster. Zo verliefd dat hij nergens anders 
oog voor heeft. Op een dag merkt hij niet dat 
er een regenbui aankomt. Wanneer de eer-
ste druppels vallen, schrikt de schone slaap-
ster op. “Waarom heb je me niet wakker ge-
maakt?” roept ze, en ze vlucht de alpenweiden 
op, in de hoop haar ster nog te bereiken. Maar 
het is te laat. De Heerser van de natuur krijgt 
echter medelijden met haar, en verandert haar 
in een edelweiss. En sinds die dag blijft de 
dennenboom groeien en groeien en groeien, 
in de hoop dat hij ooit zijn geliefde terugvindt.’ 
Het kan met het feeërieke landschap te maken 
hebben, maar ik zou haar bijna gaan geloven… 

STEVEN VERMEYLEN

PRAKTISCH
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