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Via ferrata
in de
Julische Alpen
Zo’n 1100 kilometer ten zuidoosten van België ligt de natuurlijke schoonheid van Slovenië.
Het is een geliefkoosde plek voor natuurliefhebbers omwille van de Julische Alpen, de meren
van Bled en Bohinj, de azuurblauwe Socarivier en het Triglav nationaal park. Daarnaast vind
je in de Julische Alpen ook verschillende, goed uitgeruste via ferrata’s.

De bekendste via ferrata’s in Slovenië vind je op en rond de hoogste berg van het land:
de Triglav (2864 meter). De berg is hét symbool en de nationale trots van Slovenië.
Naar verluid is het de plicht van iedere Sloveen om deze berg minstens één keer te
beklimmen. In de zomer wordt het er dan ook behoorlijk druk. Maar wie de Triglav links
laat liggen, ontdekt prachtige stukjes natuur waar je vaak (bijna) alleen bent.
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Prisank: het grootste rotsvenster van de Alpen
Hoogte: 2547 meter
Moeilijkheidsgraad: KS5 C/D (moeilijk)
Startplaats: Vrsic-pas, parkeerplaats (1611 meter)
Hoogteverschil: ca. 1000 meter
Topo: “Klettersteigatlas: Alpen” (2017) Rother selection
De “Jeseniska”-route voert je doorheen de noordwand naar de
hoofdtop van de Prisank (2547 meter): een heel luchtige route
in geëxponeerd terrein met loodrechte passages en weergaloze
uitzichten. We laten de auto achter op de drukbezochte Vrsic-pas
en wandelen richting de berghut ‘Ticarjev Dom’. Hier vertrekt een
wandelpad naar de start van de route, ongeveer 45 minuten verder.
Niet veel later zien we de eerste ‘bezienswaardigheid’ van deze
route: een rotsformatie die lijkt op een menselijk gezicht.
Ongezekerde en bekabelde klauterpassages wisselen elkaar af. Rode
verfstrepen duiden het verloop van de route aan. Het middelste deel
van de route is het steilst. We wurmen ons naar boven langs metalen
ladders in een smalle schoorsteen.
Na ongeveer 3,5 uur klimmen, bereiken we het hoogtepunt van
deze tocht: de doorsteek van het rotsvenster. Wat van onderuit een
kleine opening in de rotsen lijkt, is in werkelijkheid een grot van
zo’n 100 meter hoog! Wanneer je de andere kant van het venster
bereikt, heb je een prachtig uitzicht over de volgende vallei. In het
rotsvenster kruisen we een groepje Nederlanders. Van hieruit is het
nog 1 uur extra naar de top. Via dezelfde weg daal je terug af naar het
rotsvenster. Daar zie je het pad dat terugloopt naar de Vrsic-pas. In
ongeveer 1,5 uur ben je weer aan de auto.
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Mangart: via italiana & slovenska
Hoogte: 2677 meter
Moeilijkheidsgraad: KS4 D (moeilijk), KS3 C (gemiddeld)
Startplaats: Mangartpas, parkeerplaats (2072 meter)
Hoogteverschil: 300 meter + 400 meter
Topo: “Klettersteigatlas: Alpen” (2017) Rother selection
Alleen al de autorit naar de startplaats van deze via ferrata is
behoorlijk indrukwekkend. De tolweg (5 euro) vertrekt in Bovec en
klimt langzaam omhoog naar de Mangart-pas, die de grens met
Slovenië en Italië markeert. Je deelt de weg hier met vele andere
auto’s, motorrijders en fietsers. Eenmaal op de pas heb je een
prachtig uitzicht over de Log Koritnica-vallei in Slovenië en het Lago
Fusine in Italië.
We laten de auto achter in een van de haarspeldbochten voor de
pas. We wandelen over het zadel en dalen een stukje af langs de
Italiaanse zijde naar de start van de route (circa 20 minuten).
Daar starten we aan een prachtige route doorheen de noordwand naar
de top van de kleine Mangart. De route is vrij luchtig en geëxponeerd,
maar erg goed geëquipeerd. Rond de middag bereiken we de kleine
Mangart. We horen de stemmen van wandelaars net boven ons, die
even over de rotsrand gluren.
Na de middagpauze is het nog 400 meter verder klimmen naar de
top van de Mangart langs de via slovenska. Deze goed geëquipeerde
route voert door de westwand langs barsten en scheuren naar de top.
Een groot contrast met de luchtige via italiana. Via de normaalweg,
een breed wandelpad, gaat het terug naar de startplaats.
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