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 Sella
Met een snelle opeenvolging van waterkommen en
stroomversnellingen daalt de schuimende bergstroom van de
Meris neer op Sant’Anna di Valdieri. Ontsprongen uit het lager
gelegen meer van de Sella, is de rivier verkozen door
koninklijken, gedurende hun verblijf in de Valle Gesso, om te
vissen naar forel.
Aan het eind van een grote rode rotspartij komt men het
evenzo grote hoger gelegen meer van de Sella tegen, terwijl
nog verder bergopwaarts, westelijk naar de Rocca la Paur, in
zuidelijk richting naar de Monte Matto, zich twee archipels
van plasjes en meertjes bevinden. Een unieke wereld van
water: in een klein gebied treft men een twintigtal van kleine
en grotere plassen aan.

 Valscura
Oude wegen voor de zouthandel, veepaden voor het
zomerverblijf in de alpenweide, paden voor muilezels ten
behoeve van de jacht, militaire wegen: een uitgebreid
netwerk van wegen hetwelk het park doorkruist. Het meest
verbluffende voorbeeld van menselijk ingrijpen is de
geplaveide militaire weg, die begin negentienhonderd is
aangelegd door de alpendivisie tussen de meren Valscura
en Claus: men kan dankzij een lang stuk weg dat gevormd
is uit stukken rots en platte stenen een ontoegankelijk
gebied van rotsblokken en steengruis passeren. Een perfekt
gemodelleerd wegdek, nog intact na een eeuw .

 Valasco
Een grote hoogvlakte en bergweide, oorspronkelijk een meer maar
in de loop van duizenden jaren veranderd in een vlakte van groen
omringd door verweerde rots, en glooiende hellingen van rotsgruis
en besneeuwde bergtoppen; dit is het hart van het park. Hier liet
Vittorio Emanuele II begin achttienhonderd een jachthuis bouwen;
een opmerkelijk ‘slot’ met vierkante basis en torens met kantelen.
Grazende dieren, fluitende marmotten, kabbelend water, eenzame
lariksen in de bergweide: de Valasco is een oase van rust en vrede
die zich als magish opent aan het eind van een ontoegankelijk dal,
uitgesleten in de steile flanken van Monte Matto en Rocche di San
Giovanni.

 Fremamorta
“La Fremo”, in Frans-Provencaals dialect, betekent de vrouw (morta=dood).
Zou een antieke alpentragedie de oorsprong van de naamgeving zijn,
die klinkt als “dode vrouw”? Wie weet... Vol van suggesties, de benaming
“dode vrouw” is slecht van toepassing voor een gebied dat in het geheel
niet onheilspellend is: een brede bergpas welke gemakkelijk toegang
verleent aan de Franse kant, vijf kleine meertjes de één nog mooier dan
de ander, in een rij gelegen in een “hangende” bergkom die zich aan
de bovenrand van het dal Vallone della Valletta bevindt.
In oostelijke richting heeft men in één oogopslag een spectaculair uitzicht
over een rij van bergtoppen die van de Gelas di Lourousa gaan tot de
Brocan.

 Argentera
In de Zuidelijke Alpen is het majestueus, en indrukwekkend
scenario dat wordt aangeboden door de westelijke helling van
de Argentera bergketen onovertreffelijk . Een halve krans van
bergen, ingesneden aan de zijden, daar waar de bergkammen
van Madre di Dio en Catena delle Guide zich snel opvolgen,
stevig en compact in het centrum waar zich een meer dan 800
meter hoge rotswand van graniet opheft die eindigt in de noord
en zuid toppen van de Argentera. Aan de noordeljke rand van
de bergketen verrijst de onmiskenbare silhouet van de Corno
Stella, een berg die het symbool is voor het alpinisme van de
Marittime.

 Fenestrelle
Het profiel van de besneeuwde toppen van de Gelas groep
reflekteert zich in het stilstaande water van een plas die
zich in het voorjaar vormt net onder de bergpas van
Fenestrelle.
Fenestrelle is een panoramisch balkon: in het zuiden is er
ruim zicht op de Gelas en zijn gletsjers; aan de andere
kant, in noordwestelijke richting, verschijnt het massieve
silhouet van de Argentera, die met zijn oostelijke helling
het stuwmeer van de Chiotas domineert. Oude mannelijke
steenbokken grazen in de nabijheid van de pas gedurende
een groot deel van het jaar.

 Maledia
Tijdens de dageraad vat de noordoostelijke wand van de
Cima della Maledia vuur, en de flitsen van de vlammen
reflekteren zich op het oppervlak van de lager gelegen
gletsjer van Pagan. Een intens maar kortstondig schouwspel,
dat men razendsnel tot zich moet nemen. De omgeving,
de atmosfeer, die kenmerkend zijn voor het hooggebergte,
ijs en steen, hellingen bedekt met eeuwige sneeuw en tot
vierhonderd meter hoge rotswanden.
Een observatietoren in deze wereld van mineralen is de
berghut Pagarì die, ondanks zijn hoge ligging van 2650
meter, een warme ontvangst biedt.

 Vei del Bouc
Een kalm langgerekt meer, in een kom aan de westzijde
begrensd door ruggen van graniet die door de gletsjers zijn
afgerond en bekrast in het oppervlak. De naam Vei del Bouc
(vecchio del caprone) betekend “oude man van de bok” en
is verbonden aan een legende volgens welke op de bodem
van het meer zich de resten van een oude bergbewoner
bevinden.
Het meer Vei del Bouc is een prehistorische plaats. Bezocht
door de mens sinds het verre verleden, zoals de rotsgravures
bevestigen die gevonden zijn bij een stenen afscheiding aan
de rand van de waterspiegel; deze plaats is vandaag de dag
een hoek voor solitaire wandelaars.

 Palanfré
Een handje vol van stenen berghutten op de rand van een groot
amfitheater van gras dat zich opricht in de richting van de Costa
di Pianard. Palanfrè is een lieflijke en vriendelijke berg.
Geuren van kruiden, echo’s en geluiden van dieren uit de alpenwei.
Een bos van majestueuze eeuwen oude beuken beschermt het
gehucht van Palanfrè tegen lawines. In de zeventiger jaren werd
het door haar bewoners verlaten maar is sinds 2002 opnieuw
bewoond.
De familie en veehouder die gedurende de zomer haar melkkoeien
laat weiden tussen Garbella en Pianard is voor de eerste keer
gedurende het winterseizoen niet naar het dal afgedaald.

Wonderbaarlijke Zeealpen
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De Park
Organisatie
Kantoren en Bezoekerscentra
•Valdieri, Directie en administratie
Piazza Regina Elena, 30 – 12010 Valdieri
tel. 0171 97397 – fax 0171 97542
e-mail: info@parcoalpimarittime.it  – website: www.parcoalpimarittime.it
•Entracque, opzichters en uitvoerend kantoor
Strada Provinciale per San Giacomo, 12 – 12010 Entracque
tel. 0171 978809 – fax 0171 978921
•Entracque, Centrum “Uomini e Lupi” en informatiecentrum
Piazza Giustizia e Libertà, 3 –12010 Entracque
tel. 0171 978616 – fax 0171 978637
•Entracque, Centrum “Uomini e Lupi”
Strada Provinciale per San Giacomo, 3 – 12010 Entracque
tel. 0171 978007
•Terme di Valdieri, bezoekers en informatiecentrum
tel. 0171 97208 – Seizoensopening
•Terme di Valdieri, Botanische tuin “ Valderia”
geopend van half juni tot half september; openingstijden: 10 - 18

Ontvangst Gebouwen
•“Locanda del Sorriso” – Excursie berghut
Entracque, frazione Trinità – tel. 0171 978388
•“L’Arbergh” – Excursie berghut
Vernante, frazione Palanfrè, tel. 340 6973954
•”San Giacomo” – Excursie berghut
Entracque, località San Giacomo – tel. 0171 978704 – Zomerse opening
•“I Bateur” – Herberg en winkel van “Ecomuseo della Segale”
(het museum van de rogge)
S. Anna di Valdieri – tel. 0171 976718

Thematische Wandelingen
•Sentiero naturalistico Valderia
(natuur wandeling “Valderia”)
Botanische tuin van Terme di Valdieri
•Sentiero naturalistico del Bosco di faggio di Palanfrè
(Natuur wandeling in het Beukenbos van Palanfrè)
•Sentiero cultura La via di Teit
(Cultuur wandeling “La via di Teit”- de weg van de berggehuchten)
•Sentiero etnografico di Sant’Anna di Valdieri
(Etnografisch wandeling in Sant’Anna di Valdieri)

niets nemen
behalve foto’s
niets achterlaten
behalve voetafdrukken
niets meenemen
behalve herinneringen

Routebeschrijving
Het park van de Alpi Marittime bevindt zich in het zuid-westen van Piemonte, op de grens
van Italië en Frankrijk. Om het te bereiken vanaf de snelweg Torino-Savona moet men de
afslag van Carrù of die van Fossano nemen en dan de richtingaanwijzingen Cuneo en Borgo
San Dalmazzo volgen. Deze laatste plaats is een groot centrum aan het begin van drie
bergdalen in welke de gemeenten, die deel uitmaken van het park, zich bevinden: Vernante
(Valle Vermenagna), Entracque en Valdieri (Valle Gesso), Aisone (Valle Stura). Vernante bereikt
men vanaf Cuneo (25 km) via Borgo San Dalmazzo door de provinciale weg SS 20 richting
Colle di Tenda te volgen.
Voor wie van de westkust of de Côte d’Azur komt, is de meest directe toegang tot de Valle
Vermenagna en de andere valleien van het park, de weg die van Ventimiglia gaat tot de
Valle Roya en de Frans-Italiaanse grens passeert ter hoogte van de tunnel van de Colle di
Tenda. Men kan ook in Vernante komen per trein, gebruikmakend van de lijn Turijn-Cuneo-
Ventimiglia.
Valdieri en Entracque liggen in de Valle Gesso en zijn te bereiken via Cuneo (op een afstand
van respectievelijk 18 km en 25 km) de SS 20 van de Colle di Tenda volgend tot aan Borgo
San Dalmazzo, waar men uitkomt op de provinciale weg naar de Terme di Valdieri-Entracque.
Aisone, gesitueerd in de Valle Stura di Demonte, is bereikbaar van Cuneo (32 km) via Borgo
San Dalmazzo en de SS 21 volgend van de Colle della Maddalena.



De schoonheid van deze bergen, de
aanwezigheid van gemzen en
forellen en de prachtige, weelderige
plantengroei lieten een diepe indruk
na op koning Vittorio Emanuele II,
toen hij in 1855 de Valle Gesso
bezocht.

Het jachtverblijf
Zijn waardering ging niet onopgemerkt voorbij,
en de burgemeesters van de gemeenten van de
hoge dalen, goed op de hoogte van zijn
jachtpassie en de voordelen, welke zouden
voortvloeien uit een zomerse aanwezigheid
van de koninklijke familie, besloten tot het afstaan
van het jacht- en visrecht aan de koning in een
groot deel van hun gebied.
Zo ontstond het koninklijke jachtreservaat.

Het Huis van Savoia bouwde, tussen 1865 en 1870,
het zomerverblijf in Sant’Anna di Valdieri en
jachtverblijven in San Giacomo di Entracque en op
de Valasco hoogvlakte. Bij de Thermen werden vier
chalets in Zwitserse stijl gebouwd, waarvan er één
“Casa della Bela Rosin” werd genoemd, ter
herinnering van Rosa Vercellana, de volksvrouw
waarvan Vittorio Emanuele II twee kinderen heeft
gekregen. De aanwezigheid van de koninklijke familie
maakte het gebied, gedurende lange periode, tot
geprivilegieerd reisdoel van vele politici, edelen en
vorsten uit Europa. Dit had een zeer gunstig effect
op de economie van het gebied, doordat de families
van de jachtopzichters op vast werk konden rekenen;
vele andere dalbewoners, ingezet tijdens het
jachtseizoen voor het onderhoud van de paden, in
de keuken en voor schoonmaakwerk, vulden zo hun
armzalige verdiensten aan. Herinneringen aan de
koninklijke familie zijn vandaag de dag onder de
ouderen nog steeds erg levendig, en zijn vooral
gebonden aan koningin Elena, echtgenote van
Vittorio Emanuele I die gedurende haar verblijf graag
viste in de bergstromen en het lager gelegen meer
van de Sella.

Meer dan tachtig meren,
sommige ingebed tussen de
rotsen, andere omgeven door
bergweiden, karakteriseren het
landschap van hooggebergte en
park.

Meren en
gletsjers
Elk van deze waterspiegels, waarin de rondom
gelegen toppen zich spiegelen, heeft zijn eigen
bekoring, heeft bijzonderheden in vorm, grootte
en kleur. Sommigen zijn niet meer dan een plas en
verafgelegen, zoals die van Valcuca en van de
Maledia, anderen groot en diep: de meren Sella,
delle Portette, di Valscura, della Valletta. De
stuwmeren Piastra en del Chiotas zijn van recente
oorsprong. Zij zijn eind jaren zestig aangelegd voor
de productie van elektriciteit.
Aan enkele meren zijn fascinerende legendes
ontleend, waaronder het meer Vei del Bouc,
gelegen boven San Giacomo di Entracque.

De attente bezoeker zal de gemeenschappelijke,
glaciale herkomst van de meren van het park
herkennen. De gletsjers van de Marittime, die
gedurende de ijstijden een belangrijke rol hebben
gespeeld in de vormgeving van het landschap en
die vandaag de dag dankzij klimaatsveranderingen
het risico lopen voorgoed te verdwijnen, zijn
aangegeven als de zuidelijkste van de alpenketen:
Monaco, dat de hoogste gemiddelde temperatuur
van de Costa Azzurra heeft, bevindt zich
hemelsbreed op een afstand van slechts 45
kilometer.

Het gebied van de Alpi Marittime
is wereldberoemd door zijn
botanische rijkdom. Het totale
aantal soorten wordt geschat op
niet minder dan 1500, een bezit
dat gelijk is aan bijna de helft
van dat van het gehele
schiereiland.
De orchideeënfamilie bijvoorbeeld, waaronder zich
enkele van de spectaculairste bloemen in de natuur
bevinden, telt alleen al in het Park 40 van de 80
geregistreerde orchideeensoorten in Italië.

De bloemen
De botanische rijkdom van de Alpi Marittime is
te verklaren door zijn geografische ligging, schakel
tussen verschillende bergketens van Piemonte,
Liguria en Provence; geologisch verbonden, in een
ver verleden, ook met ver verwijderde gebieden
(Pyreneeen, Corsica, Balkan) die vandaag de dag
nog een verbazingwekkende overeenkomst in
flora vertonen. Een afwisselend klimaat met als
gevolg een grote variëteit in flora, wordt
veroorzaakt door de nabijheid van de zee en de
aanwezigheid van vele bergtoppen van meer dan
3000 meter. Van deze toppen valt de Argentera
op, die met haar 3297 meter het dak van de
Marittime is. Deze condities bevorderen niet alleen
de aanwezigheid van een groot aantal soorten,
maar ook van een inheemse vegetatie, planten
die alleen in dit gebied voorkomen. Van de dertig
inheemse soorten die men aantreft in de Marittime,
is de meest bekende de Saxifraga florulenta: uit
de in rozetvorm groeiende bladeren komt na een
dertigtal jaren een lange zachtroze op een hyacint
gelijkende bloem; na de bloei sterft de plant af.
Om kennis over flora en vegetatie van het park
te vergemakkelijken is, bij de Termen van Valdieri,
de botanische tuin Valderia ingericht, een gebied
waarin al sinds 1850 een Engelse tuin wordt
beheerd.

Weinig beschermde gebieden
kunnen zich beroemen op een
rijkdom aan fauna zoals die van
het Park van de Alpi Marittime.

De dieren
De gemakkelijkst te observeren soort, vooral in de
vroege ochtend en avond, is de gems.
De populatie van dit dier, die ongeveer 4500
exemplaren telt, is in verhouding tot de oppervlakte
één van de dichtste van de Alpen. De steenbok,
die opnieuw is uitgezet op wens van Vittorio
Emanuele III in de jaren twintig, is van een aantal
van twintig stuks, afkomstig uit de Gran Paradiso,
gegroeid tot een aantal van meer dan 500
exemplaren, die vooral in het voorjaar van dichtbij
kunnen worden bewonderd.
Andere hoefdieren in het park zijn het ree en het
wilde zwijn, schuwer en moeilijker waar te nemen
omdat zij gewoonlijk in het bos zijn. In de zomer
is een ontmoeting met de moeflon mogelijk,
afkomstig uit het aangrenzende Park van de
Mercantour.

Door zijn karakteristiek gefluit, de positie die hij op
de rotsen aanneemt, de lompe maar snelle gang,
is de marmot één van de dieren die het meeste de
sympathie van de bezoekers weet te trekken, vooral
die van de kinderen. De avifauna, erg rijk en
gevarieerd, bevat bijna alle typische soorten van
de westelijke alpenketen, van korhoen tot de
alpensneeuwhoen, en een groot aantal trekvogels.
In het park leven zeven paar steenarenden en vele
andere roofvogels, waaronder de lammergier,
wiens recente verschijning in het park te danken
is aan een Europees project van herintroduktie.
Spontaan is echter de terugkeer van een roofdier
dat sinds eeuwen aan verschrikkelijke vervolging
onderworpen is geweest: de wolf.

Tientallen kilometers militaire
wegen, muilezelpaden en
voetpaden bestrijken de bergen
en dalen van het park.
Vele van dere paden vandaag de dag ‘klassieke”
excursies, werden aangelegd om de jachtposten te
kunnen bereiken, waar de koning en zijn navolg zich
verschan sten in afwachting op het zien verschijnen van
de gemzen, opgedreven naar de vastgestelde punten
door een groep van 200-300 drijvers en kloppers.

Een paradijs
voor de
wandelaar

Voor de Tweede Wereldoorlog zijn de bergen aan
de grens met Frankrijk aan fortificatie onderhevig
geweest. De dalen van de Marittime werden een
grote bouwplaats. De van oudsher gebruikte
strade del sale (zout wegen) getraceerd voor
commercie met de andere kant van de alpenketen
en de kust van Nice, werden de directe
verbindingswegen tussen de dalen met de
kazernen en de bunkers, gebouwd in de direkte
omgeving van de bergpassen. Van deze tragische
periode is een uitgebreid wegennet van voetpaden
en militaire wegen als evenzovele stille getuigen
achter gebleven. Wegen zijn veelal geplaveid,
verhoogd, in de rotsen uitgehouwen en zijn een
waarachtig pronkwerk van architectuur. Het meest
van betekenis zijnde voorbeeld is zonder twijfel
de weg die van de Valascovlakte via een stuk
tunnel het lager gelegen meer van Valscura bereikt
en daarna doorloopt naar het meer van de Portette
en de zone van Fremamorta.

 Piazza Regina Elena, 30 • 12010  Valdieri (Cn)
telefono: +39 0171 97397 • fax: +39 0171 97542
e-mail: info@parcoalpimarittime.it
www.parcoalpimarittime.it

de
sig

n 
Ar

ea
gr

af
ica

 •
 fo

to
 a

rc
hi

vi
o 

PN
AM

 •
 s

ta
m

pa
 Jo

lly
gr

af
, V

ill
an

ov
a 

M
.v

ì •
 2

01
0 

• 
st

am
pa

to
 s

u 
ca

rta
 c

er
tif

ica
ta

 F
SC

Een grote oase van
beschermde natuur
Het “Parco naturale delle Alpi Marittime” (Natuurpark
van de Maritieme Alpen) is tot stand gekomen in 1995
door de fusie van het Natuurpark van de Argentera en
het Bos- en Merenreservaat van Palanfrè.
Zo ontstond over een oppervlakte van 27.945 hectare
een aaneengesloten beschermd gebied, verdeeld over
drie dalen (Gesso, Stura, Vermenagna) en vier gemeenten
(Aisone, Entracque, Valdieri, Vernante).
De Maritieme Alpen, uiterste zuidelijke punt van het
Alpengebergte, vormen een natuurlijke barrière tussen
de Piemontese laagvlakte en de kust van Nice, en zijn
op hun beurt begrensd door twee sinds oudsher veel
gebruikte bergpassen, Colle di Tenda en Colle della
Maddalena. Beide kanten van de Alpi Marittime
(Zeealpen) zijn beschermd gebied; aan de Franse kant
ligt namelijk het nationale park van de Mercantour,
algemeen bekend dankzij het dal van de Meraviglie
(“wonderen”), gebied waar vele rotsprenten uit het
bronzen tijdperk te bewonderen zijn.
De twee parken grenzen aan elkaar voor meer dan 35
kilometer en vormen samen een beschermd gebied van
meer dan honderdduizend hectare, in de nabije toekomst
misschien het eerste voorbeeld van een internationaal
park.

Een park
voor een koning

Op de voorzijde: de Argentera vanaf Valscura.
 De koning op jacht in het koninklijke reservaat van Valdieri-Entracque.
 Het jachtslot van Valasco op een foto uit eind 1800.
 Parkopzichter aan het werk.   De gletsjer van de Gelas.
 Vallei van de Argentera; op de achtergrond de Monte Matto.
 Het meer van Valcuca.  Saxifraga florulenta.   Nigritella.
 Alpenkoningin.  Gems.   Alpenmarmot.  Steenbok.
 Korhoen.   Valasco hoogvlakte.
 Naar de berg Gelas.  De plas Claus.


