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Afgelopen zomer vormde het Mont-Blanc massief het decor voor de ervaringsstage van Mount 
Coach 7. Na een zelfstandige acclimatisatie op de Domes de Miage (ook een aanrader trouwens 
en met PD relatief toegankelijk) werd Courmayeur de uitvalsbasis voor een week vol alpiene 
avonturen. Na een eerste deel van de stage rond Cirque Maudit te hebben doorgebracht, vervolgde 
het tweede deel zich in een koker vormige, space-shuttle-achtige bivak onderaan de oostzijde 
van de spectaculaire Grandes Jorasses.
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Bivouac Gervasutti

Sinds oktober 2011 kreeg de aanvankelijk basic Gervassuti Bivak een 

enorme upgrade. In opdracht van de Italiaanse Alpinisten Club CAI-

Torino en de Ski en Alpine Club van Turijn werd door het Italiaanse 

architecten bureau LEAPfactory, een zeer moderne survival unit 

gebouwd. Met een capaciteit voor 12 man, een aangenaam zitgedeelte, 

een elektrisch vuur en verwarming, werkend op zonnepanelen, kan 

van echte luxe gesproken worden. Dat daarbij de wit-rode koker half 

overhangd over een stijle rotswand, waardoor men door een groot 

rond raam uitkijkt over het onderliggende deel van de Fréboudze 

Gletsjer tot in het dal zo’n dikke 1000 meter lager, maakt het verblijf 

in deze bivak des te impressionanter.

Gelukkig voor Alpinisten vormt deze luxe-bivak niet enkel een 

perfecte Instagram-locatie maar wordt zij ook omringd door enkele 

zeer aantrekkelijke bergen. Zowel de Petites Jorasses, met enkele 

naar verluidt zeer mooie rots lijnen en sneeuw/graat routes als de 

iets meer geangageerde Grand Jorasses met de bekende Hirondelles 

graat zijn van hieruit aan te vatten. En zoals reeds deed vermoeden, 

start van hieruit ook de normaal route van Aiguille de Leschaux.

De bivak wordt bereikt via een toch wel niet te onderschatten 

aanloop, die de quotatie F+/PD (afhankelijk van de condities) 

meekrijgt. Geschatte tijdsduur is 4 à 5 uur. De auto wordt best op de  

gratis parking van de Bonatti hut in Lavachay geplaatst. Van waaruit 

de weg een tweetal kilometer in noordelijke richting gevolgd wordt 

tot aan een bruggetje. Deze steekt men over en van hieruit volgt men 

de op de rotsen aangebrachte gele markeringen. Het pad voert rechts 

(tov stijgroute) langs de Fréboudze gletsjer tot aan een rotspartij (na 

+/-2u). Hierbij is het belangrijk links (tov stijgroute) van een beekje 

te blijven. Pas wanneer blauwe touwen, die een tweedegraads 

klim over de rotsen afzekeren, zichtbaar worden steek je de beek 

over. Wanneer men boven aankomt loopt het pad weer duidelijk 

gemarkeerd verder. Na +/- 1u nadert men de gletsjer, deze dient 

eerst links getraverseerd te worden totdat men duidelijk de bivak in 

zicht krijgt, vanaf dan wordt de meest logische route tot de bivak 

gevolgd. Ook op de gletsjer zijn op enkele uitstekende rotsen gele 

markeringen aangebracht. Wanneer men aan de voet van de bivak 

aankomt, volgt opnieuw een tweedegraads klim tot aan de bivak, 

beveiligd doormiddel van dezelfde blauwe touwen.

Aiguille de Leschaux – Normaal Route

Na een mislukte poging door Mount Coach 7 op de Petites Jorasses, 

omwille van slechte condities (geen régel), werd de volgende dag de 

normaal route van Aiguille de Leschaux aangevat. Al snel bleek dat 

de condities deze dag veel beter waren, alles wees dan ook in de 

richting van een aangename beklimming. 

Met een topotijd van een kleine 7 uur (heen en terug) en een 

weerbericht waarin warm weer werd voorspeld stond het vertrek 

gepland om 5 uur ‘s ochtends. In het licht van onze Petzl-koplampjes 

werd vanuit de bivak een wit touw gevolgd dat tot de top van de 

bovenliggende rots leidde. Hier deden we onze crampons aan om 

de gletsjer aan te vatten. Deze wordt aanvankelijk rechts gevolgd 

om een serac stelsel te ontwijken. Loop in de richting van de rotsen 

aan uw rechter kant tot een steilere gletsjer helling voorbij de seracs 

kan worden beklommen (30-40°). Deze wordt links gevolgd tot de 

helling uitvlakt en een lichte depressie vormt. Buig nu licht rechts af 

waarbij een reeks gletsjerspleten moeten gepasseerd worden. Volg 

hier de route die het best door de crevassen leidt in de richting van 

bovenliggende gletsjerkom. Deze dient men langs links te benaderen 

via een steile helling (50°). De kom wordt omringd door rotswanden. 

Aangekomen in deze gletsjerkom dient men af te buigen naar links in 

de richting van de minder steile linker rotshelling. 
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Foto pagina 44: Eerste deel van de beklimming over de gletsjer (in ochtendgloren) 

Foto pagina 46: Foto genomen van op de top

Foto pagina 47 links onder en rechts: Bivouac Gervasutti



Om op deze rots te geraken kan de rimaye een lastige hindernis 

vormen, steek deze over waar hij het smalst is. Vervolgens wordt 

de rotswand beklommen via de meest makkelijke lijn (niveau III). 

Echte markeringen ontbreken hier, er zijn dan ook meerdere routes 

mogelijk. Via talrijke barsten kan men doormiddel van nuts en friends 

deze rotssectie afzekeren. Oude achtergelaten zekerpunten kunnen 

helpen voor de gemoedsrust en bevestigen dat men nog steeds juist 

klimt. Klim ongeveer 150 meter tot aan het zadel. Doe hier opnieuw 

crampons aan om vervolgens de helling (30-40°) te beklimmen tot 

de sneeuwgraat. Traverseer vervolgens op veilige afstand van de 

rand (owv mogelijke sneeuw corniches) richting de top van Aiguille 

Leschaux aan uw linker kant, tot waar de gletsjer over gaat in rots. 

Hier komt men uit in een klein beschut nis. Vergeet onderweg zeker 

niet te genieten van het prachtige schouwspel. 

Vanuit het nis suggereert de topo om links schuin omhoog enkele, 

meestal besneeuwd, geulen te volgen tot de topgraat, om vandaaruit 

rechts te traverseren naar de eigenlijke top. Onderweg zou men een 

rappelstand tegenkomen. Wat wij echter deden is vrij rechtdoor, recht 

naar de top klimmen. Deze lijn is makkelijk te klimmen en buiten een 

crux beweging, niveau 4, is niets moeilijker dan derdegraads. Daarbij 

kan alles goed worden afgezekerd. Na ongeveer 60 meter klimmen 

bereikt men de top (4 uur tot de top vanuit de bivak). 

Afdaling

Op de top vindt men een relais bestaande uit enkele slings. Van 

hieruit dient men twee rappels van 30 meter te doen om terug tot 

het eerder bereikte nis te komen. De tussenrelais bestaat uit een 

sling rond een blok die eventueel dient verstevigd te worden. Vanuit 

het nis volgt men dezelfde weg terug over de gletsjer tot aan het 

zadel. Hier vindt men een relais vanwaar men kan beginnen rappelen. 

Topo’s beschrijven vier dertig meter rappels om vervolgens iets lager 

rechts (afklimmen) opnieuw twee rappels te doen. Echter dient deze 

volledige passage met de nodige inventiviteit benaderd te worden. 

Het bijhebben van extra slings of prusik kan hier een voordeel zijn. Let 

ook op voor eventuele steenslag. Zorg er voor dat bij de laatste rappel 

tot voorbij de randspalt gerappeld wordt. Aangekomen op de gletsjer 

kan men de sporen van bij het stijgen terug volgen tot aan de bivak.

Vanuit de bivak is de afdalen eenvoudig. De eerder beschreven 

vaste touwen zorgen voor makkelijke afdalingen over de steilere 

rotspassages. De afdaling wordt geschat op drie uur. 

Voor het volledige verhaal van de ervarinsstage van MountCoach 7 

kan je terecht op de MountCoach Blog: www.mountcoach.be – 

Des colles, des sommets et de l’expérience. 

Aiguille de Leschaux – Normaal Route

Bergtop + hoogte: Aiguille de Leschaux, 3759m

Moeilijkheidsgraad, klassieke quotering: AD, III, gletsjer tot 50° 

Hoogtemeters: 954m vanuit de bivak (+/- 2139m vanuit het dal)

Uitvalsbasis: Courmayeur (Italië), val Ferret

Startpunt: Bivouac Gervassuti (2835m)

Stafkaart:

- Franse kaart: Topografische kaart 3630OT Chamonix-Mont-Blanc, 

Massif du Mont Blanc (IGN)

- Italiaanse kaart: Topografische kaart 84 Mont Blanc – Monte Bianco 

(Kompass)

Topo: Neige, Glace et Mixte, massif du Mont-Blanc – Tome 2

Beste periode: vroege zomer 

Eerste beklimming

14 juli 1872 – J.G. Marshall en T.S. Kennedy met J. Fischer en 

J. Grange

Aandachtspunten

Het is een zeer gevarieerde beklimming waarin rots en gletsjer zich 

onderling afwisselen. Kennis van en vlot kunnen overschakelen tussen 

deze verschillende klimtechnieken is een must. De gletsjer passages 

(vooral in het eerste deel van de beklimming) zijn zeer gecrevasseerd en 

dienen daarom met extra voorzichtigheid benaderd te worden. Omwille 

van deze sleutel passages over sneeuw is een vroeg vertrek aangera-

den, afdalen in smeltende condities dient vermeden te worden.

Materiaal

Standaard alpiene uitrusting voor sneeuw en rots passages aangevuld 

met enkele friends (medium maten) en nuts. Een dubbel touw van mini-

mum 50m. Extra slings en prusik om eventueel achter te laten is geen 

overbodige luxe.
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