DWARS DOOR DE DOLOMIETEN

84

MOTOREN & TOERISME

Bergen,
zon en
koffie
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“Bergen, bos of zee?”
vraag ik wel eens aan mijn
studenten. Waarop levendige
pleidooien ontstaan voor
deze of gene. Voor mij zijn
het bergen. En woestijnen.
Bergwoestijnen zijn mijn
persoonlijke nec plus ultra,
maar ook zonder woestijn heb
ik een permanent sluimerend
verlangen naar de bergen dat
ik ‘Bergweh’ noem.
TEKST & FOTO’S : Trui Hanoulle

D

e lastig bedwingbare woestheid. Het onbereikbare onbekende. Het waanzinnig uitzicht als
je boven komt. Het onvoorspelbare drama dat
elke berg in zich draagt. Het omslaan van het
weer in een zucht. Wie onweer in de bergen gadeslaat,
kan alleen vol ontzag toekijken. Met de motor probeer
ik waar ik kan en mag van het asfalt af te rijden. Hoger,
verlatener, natuurlijker, ruiger. En het beste van de
bergen is natuurlijk voorbehouden aan de wandelaar of
de klimmer. Over bergen weet ik nochtans niet zoveel,
en de Rosengarten, de Schlern of de Latemar herkennen
kan ik nog minder. De Drei Zinnen zijn een uitzondering
maar daar kan je niet naast kijken.
Ik nam voetstoots aan dat de bergen in Noordoost-Italië de Dolomieten zijn, maar eigenlijk bestaat
de bergketen uit negen verspreide deelgebieden met
daarrond stukken die geen Dolomieten zijn. In grote lijnen gaat het over de bergen die tussen de steden Brixen,
Bolzano en Belluno liggen, in Italië. De beroemde
architect Le Corbusier zei ooit: “De Dolomieten zijn het
mooiste bouwwerk ter wereld.” Wat in elk geval uniek is,
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Met de typische brede, U-vormige
gletsjerdalen, zijn de Dolomieten
geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed.

zijn de kleuren van de massieve, torenhoge rotsen. Genoemd naar het witte, grijze of roze mineraal ‘dolomiet’
en met de typische brede, U-vormige gletsjerdalen, zijn
de Dolomieten geklasseerd als UNESCO-werelderfgoed.

‘We will be back’
De tent moet ik kletsnat en vuil opvouwen – zorgen
voor later. Ik bevrijd nog een klein aardekleurig padje
vanonder het tentzeil. Alleen omdat het beweegt, belandt het niet in de tentzak. Vandaag verkas ik naar een
kleine camping in Lana, van de rand van de Dolomieten
naar het westen. Een hartelijke vrouw wijst me een ruime, zonnige plek toe. Rustig is het hier, zonder kapsones. In de stralende zon met gedrapeerde tentzeilen om
me heen, bestudeer ik de kaart. Lukraak kies ik een pasje
of twee, haalbaar in een halve dag. Passo del Rombo
of Timmelsjoch —hier hebben de passen tweetalige
namen— zal het omkeerpunt zijn, pal op de grens met
Oostenrijk, op 2.509 m. De route is een schot in de roos.
Haarspeld na haarspeld en bijna zonder verkeer kan ik
omhoog rijden. Steeds killer wordt het, sneeuwlucht
zelfs, en dan druilregen die niet meer ophoudt. Boven
op de pas staat een subliem stuk hedendaagse architectuur: een matbruin, hoekig, horizontaal blok, open aan
de uiteinden. Het lijkt alsof de constructie slechts met
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In de Dolomieten ligt zoveel meer om
motorharten sneller te doen slaan. Lagere
passen met even technische haarspelden en dito
uitzichten, sommige onverhard, en zalig leeg.

Voor LUMEN, het museum van bergfotografie, ben ik
gekomen. Pas geopend in 2017 is het alweer een pareltje
van hedendaagse architectuur, met glazen wanden die
uitzicht bieden over de bergen rondom. Dat ook Zaha
Hadid, ’s werelds beroemdste vrouwelijke architecte, op
een zijkant van het Kronplatz-plateau een klein museum
over bergbeklimmen heeft neergezet, lees ik pas nadien.
“Alle pogingen om foto’s te maken voorbij de boomgrens zijn gedoemd te mislukken door onoverkomelijke technische moeilijkheden,” schreef pionier van de
fotografie John Ruskin in de 19de eeuw. Hij had het toen
wellicht bij het rechte eind: het fotografische materiaal
waarmee de eerste foto’s vanop bergen werden gemaakt,
woog 250 kg.
Vóór mensen ze beklommen waren bergen ‘economisch niet interessant’, ze lagen bij wijze van spreken
‘in de weg’. Pas toen de eerste klimmers naar boven
trokken en er ook foto’s van maakten, keerde het tij.
Bergtoerisme en -fotografie werden algauw een lucratieve business. Het museum toont een historisch luik,
een over alpinisme, over politiek en over de link tussen
bergen en goden. Eén zaal is leeg en donker, en er weerklinkt een diepe basstem die een dramatisch verhaal
vertelt. Plots opent een van de wanden langzaam met
een gigantisch diafragma op de bergen, de echte dus.

No Stelvio

een punt aan de berg kleeft. Het minimuseum ligt met
de ingang in Oostenrijk en met het tegenoverliggende
panoramavenster, in Italië. Binnenin wordt de geschiedenis van de pas uitgelegd en getoond in muurhoge
zwart-witbeelden. Plots zie ik op de gps een motormuseum liggen, 8 km verderop in Oostenrijk, het TOP
Mountain Motorcycle Museum. Dat ik een kwartier te
laat ben, blaft een botte kerel me toe. Al ontwaar ik tientallen blinkende, mooie bolides door de enorme ramen,
veel zin om terug te keren heb ik niet. Eens terug thuis,
pluis ik uit wat het museum nu eigenlijk huisvest. En
val van mijn stoel: op 18 januari dit jaar is het gebouw
volkomen uitgebrand! Niemand raakte gewond maar
de tweehonderd motoren zijn onherroepelijk verloren,
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herleid tot spectaculaire, lugubere skeletten. Unieke,
historische racemotoren en andere, uit de privécollectie
van de eigenaars en van andere bruikleengevers. ‘We
will be back’, staat te lezen op de website.

250 kilo
De route die ik voor de volgende dag uitstippelde naar
Kronplatz is alweer een droom. Lege valleien, majestueuze bergflanken, perfect asfalt en bochten in alle maten. Zo’n motorrijdag die eindeloos mag duren. De Passo
Gardena is met 2.136 meter de hoogste die ik kruis
vandaag. Helaas is de aanlokkelijke piste tot bovenop
Kronplatz verboden. Ik stap dus maar de kabelbaan in,
een eitje voor mij alleen, coronaregels.

Vandaag heb ik de ‘Queen of the Alpine Roads’, de Passo
dello Stelvio (2.757 m), op het programma gezet, een legendarische pas onder motorrijders. Ondanks het vroege
uur en de weekdag, sjezen tal van motorgroepen de berg
op, of sukkelen en vallen stil. De allereerste haarspeld
zie ik te laat en als de eerste de beste beginner eindig
ik op het andere baanvak. Vette eyeroll voor mezelf. De
haarspelden zijn smaller, scherper en steiler dan ik me
herinner, maar ik krijg er weer de schwung in. Alleen, met
de motorenmassa, auto’s in de mix en horden fietsers
die zich met doodsverachting naar beneden storten, is
dit niet meer mijn idee van een boeiende motorrit. Wat
een verademing op de Umbrail-pas aan de overkant, met
2.501 meter de hoogste geasfalteerde in Zwitserland. De
rust, de vergezichten, de perfecte bochten. Het vergt wat
herberekenen, ver omrijden en saaie kilometers om de
Stelvio op de terugweg te vermijden, maar het kan. In de
Dolomieten ligt zoveel meer om motorharten sneller te
doen slaan. Lagere passen met even technische haarspelden en dito uitzichten, sommige onverhard, en zalig leeg.
MOTOREN & TOERISME
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DUITSLAND
MANFRED’S BIKERS MÜHLE
Manfred’s Bikers Mühle

OOSTENRIJK
PASSO DEL
ROMBO

Passo del Rombo

ZWITSERLAND
BRIXEN

PASSO DELLO STELVIO
Passo dello Stelvio en Umbrail-pas
EN UMBRAIL-PAS

LUMEN,
KRONPLATZ
Brixen
LUMEN, Kronplatz

Völlan/Lana

VÖLLAN/
LANA
BOLZANO
Bolzano

PassoPASSO
di Gavia

DI
GAVIA

PASSO
GARDENA
Passo Gardena

VEZZA
D’OGLIO
Vezza d’Oglio
en Stol
EN STOL

ITALIË

Belluno
BELLUNO

Passo Croce Domini
PASSO
CROCE
DOMINI

Brescia

BRESCIA

VENETIË

Brescia, onterecht onbekend
De dag nadien gaat het naar Brescia, de stad waar ik
steevast langsrijd bij grote reizen op de heen- en de
terugweg. Het is een ongeschreven wet geworden. Zelfs
in 2007 koos ik om op 21 december vanuit Dubai met de
motoren naar Milaan te vliegen en niet naar Brussel, om
nog langs te kunnen gaan bij het koppel dat ik inmiddels 40 jaar ken. Dat we bijgevolg met -8 °C de Alpen
door moesten, nam ik voor lief. Niet alleen koken de
jongens allebei onaards lekker, het zijn ook eigengereide, heerlijke vrienden. En de stad Brescia, die in naam
en faam niet kan opboksen tegen Milaan of Venetië, is
een verborgen parel. Hoe vaak ik er ook kom, telkens
weer bots ik op een verrassing. Een nieuw stuk in het
museum Santa Giulia, een bijzondere tentoonstelling
van hedendaagse kunst, historische ondergrondse rivieren en straten die ik niet eerder zag, of een verborgen
koffiebar. Het helpt natuurlijk dat ik persoonlijke gidsen
bij de hand heb.
De stad is 3.200 jaar oud, en haar monumenten uit
de Romeinse en Lombardische tijd zijn UNESCO werelderfgoed. In 2023 worden Brescia en Bergamo Italiaanse
culturele hoofdstad. Beide steden lagen in 2020 in het
hart van het door de covid-19-pandemie zwaarst getroffen gebied, ook dat.
Corona indachtig, logeer ik dit keer niet bij de jongens thuis. Pal in de oude stad beland ik in een hostel in
een van de eeuwenoude huizen. Twee fervente fietsers
én motorrijders, de broers Federico en Matteo, werkten
zich uit de naad om hun droom - een plasticvrij ecohostel - uit de grond te stampen. Eind februari 2020 ging
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Anderhalf uur rijd ik
omzeggens alleen.
Hoger en hoger klimt
het, haarspelden, een
paar bergmeertjes,
adembenemende
landschappen.
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Logement, motoren welkom,
goed gelegen uitvalsbasissen
Camping Völlan
Fam. Holzner, Zehentweg 6 (Via delle Decime)
39011 Völlan/Lana (tel. +39 0473 568056)
Centraal gelegen in de Dolomieten, goede en schone
camping, ruime plaatsen op enkele plateaus,
(motor)vriendelijk onthaal.
www.camping-voellan.com

Boven op een vlak plateau
omringd door vers besneeuwde
bergen stop ik om de haverklap.
Kijken en inprenten om later
aan terug te denken.

Albergo Al Ponte
Via Giuseppe Garibaldi, 22,
25059 Vezza d’Oglio BS (tel. +39 0364 76240)
Klein hotelletje in dorpje tegen de bergen aan, steile,
smalle weg omhoog, vooral dorpscafé, schoon, erg
vriendelijk onthaal (in het Italiaans).
Geen website, gewoon langsgaan of bellen.
Ostello Luogo Comune
Rua Confettora 8,
25122 Brescia BS (tel. +39 347 892 6392)
Pal in het oude centrum van de stad, klein en
gloednieuw plastic-free ecohostel, 6-persoonskamers,
goed gerund door twee sympathieke jonge broers die de
stad door en door kennen. Vlak bij een ondergrondse en
veilige betaalparking, ook voor motoren.
www.luogocomuneostello.it

het hostel feestelijk open; een week later ontplofte de
verwoestende pandemie in Lombardije. Pas maanden
later konden ze echt beginnen, met een kwart van de
voorziene bezetting.

Steil naar Stol
Enkele dagen later, helemaal voldaan van cultuur,
vriendschap, de lekkerste Italiaanse gerechten en
talloze kopjes koffie, tuig ik de motor weer op en rijd
pal naar het noorden, via de Passo Croce Domini (1.892
m). Anderhalf uur rijd ik omzeggens alleen. Hoger en
hoger klimt het, haarspelden, een paar bergmeertjes,
adembenemende landschappen. De piste op het hogere
stuk is relatief makkelijk, ook met een gewone auto of
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motor te doen. Ik stop voor een korte picknick onder
steeds dreigender luchten, en dan volgt de afdaling naar
Vezza d’Oglio. In een autobreed dorpsstraatje met korte,
steile klim, vind ik een dorpscafé annex hotel, Albergo
Al Ponte. Ik krijg een warm onthaal en er is zelfs een
garage voor de motor.
Gaea, mijn compagnon de route van de Meisjes,
moslims & motoren-reis, en haar vriendin hebben een
idyllisch berghuisje gehuurd, 800 meter hoger op de
bergflank van het dorpje waar ik logeer. We ontmoeten elkaar beneden, en ze leggen me het parcours naar
boven in detail uit. Zij zullen stappen, dik anderhalf uur,
en stukken van de berijdbare weg afsnijden. Ik zal hen
opwachten waar nodig, want pijlen en een duidelijke
gps-track zijn er niet. Eerst is er het smalle, steile asfalt,
dan komt een bosweg met antieke keikasseien, daarna
drie vlijmscherpe haarspelden met geen tien meter tussen en tot slot een ruige piste met diepe dwarsrichels.
Ik sukkel als een hulpeloze beginner maar na twee uur
staan we allemaal boven. De opluchting is echter van
korte duur: het begint al te donkeren. Ik blaas even uit,
en rijd terug zonder BBQ en met toegenepen billen. De
scherpe bocht die ik op de heenweg miste, lukt maar de
drie haarspelden zijn venijnige beesten. Morgen gaan
we de hele dag wandelen, vertrekkend aan de hut. Ik kan
kiezen: twee uur te voet naar boven of toch de motor.
Dapper kies ik de motor. In een ruk en zonder problemen sta ik voor de deur. Heerlijke bergwandeling, de
eerste in jaren. Daarna weer naar beneden, bijna vlotjes.
Het helpt als je weet wat er komt. Morgen begint mijn
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Praktisch: regio,
musea en plaatsen
De 9 deelgebieden van de Dolomieten,
UNESCO werelderfgoed
www.dolomitiunesco.info/i-nove-gruppi-dolomitici
Regio Dolomieten, Zuid-Tirol
www.suedtirol.info/nl/regio-s/dolomieten
LUMEN, Museum of Mountain Photography,
Kronplatz 11, 39031 Riscone (Mountain station)
www.lumenmuseum.it
Mille Miglia: regelmatigheidsrally voor auto’s gebouwd
tussen 1927 en 1957, 1.000 mijl vanuit Brescia (dit jaar
16-19 juni 2021)
https://1000miglia.it
Brescia Tourism
www.bresciatourism.it/nl
Brescia Underground
unieke en historische toer met gids
www.bresciaunderground.com

terugrit naar België en ik heb er totaal geen zin in. Helemaal weg uit de bossen, uit de bergen, uit de weidsheid.
De heimwee begint nu al.

Wild kamperen met ontbijt
Inpakken, opladen, ontbijt en weg. Het heeft gesneeuwd
in de bergen vannacht, laat Gaea nog weten. De weg naar
de Passo di Gavia (2.621 m) klimt langzaam omhoog,
weinig verkeer, enkele moedige fietsers, geen zon maar
ook niet echt koud. Boven op een vlak plateau omringd
door vers besneeuwde bergen stop ik om de haverklap.
Kijken en inprenten om later aan terug te denken.
Aan de grens met Zwitserland dwingt een gesloten
tunnel me zonder pardon tot 100 km omweg, dit zijn
tenslotte de bergen. Het wordt rijden tegen de klok
want ik wil in Duitsland slapen, niet in Zwitserland of
Oostenrijk. Het donkert al als ik de Bodensee bereik. Ik
duik dorpen in, zoek, bel rond: geen antwoord, volzet of
te laat, ook bij de campings. Een bos zoeken en wild-
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kamperen? Of de nacht doorrijden? Ten einde raad tik
ik nog een keer ‘B&B’ in op de gps en vind ‘Manfred’s
Bikermühle’. Ik bel meteen. Manfred is ook volgeboekt,
met handarbeiders. Met lichte wanhoop vraag ik of ik de
tent in zijn tuin mag zetten, en … dat is goed! Als ik tien
minuten later aankom, alle dorpen en het hotel in diepe
stilte gehuld, zegt de man dat iemand niet is komen
opdagen en dat ik ook een kamer kan krijgen. Maar hij
maakt geen ontbijt. “25 euro, is dat oké?” vraagt hij.
Twintig jaar lang ontving hij alleen maar bikers, vijftig
of zestig tegelijk, met kampvuren, muziek en feesten tot
diep in de nacht. Sinds twee jaar herbergt hij enkel nog
handarbeiders. Hij is de zestig voorbij en wou meer rust.
Nu is hij een half jaar vooruit volgeboekt. De arbeiders
gaan vroeg slapen, vertrekken om 5-6 uur, en last heeft
hij omzeggens nooit. Als ik ’s ochtends vraag naar een
plek in de buurt waar ik kan ontbijten, vraagt Manfred:
“Mogen er ook aardappelen bij het ei?” In geen tijd staat
een dampend omelet met brood en koffie voor mijn
neus. Bij het afrekenen telt hij het ontbijt er niet bij.

Iets overlaten
Na de reis vind ik nog een hele reeks passen die ik had
kunnen rijden. Hoe heb ik de Laghi di Cancano, langs
een oude zoutroute, kunnen missen bijvoorbeeld? Of de
Passo di Pinei en de Passo Nigra? Talloze ‘witte’ bergwegen reed ik rakelings voorbij. En in Brixen bezocht
ik niet de historische muurschilderingen van de olifant
Soliman die in 16de eeuw over de Alpen gesleurd werd,
dé toenmalige sensatie van de regio. Maar: ‘je moet
altijd iets overlaten voor een volgende keer’ is het motto
van mijn vorige ex, waarbij ze meteen nieuwe plannen
smeedt om terug te gaan. En nog eens en nog eens,
zoals voor Brescia.

