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Moderne tijden: Rifugio Chaligne
Tocht 38 uit Met uitzicht op de Mont Blanc

Ze zijn er nog, de berghutten met donkere, stoffige ruimten voor twintig 
slapers, met harige paardendekens, massaal gesnurk en doucheloos 
sanitair. Maar ze zijn er steeds minder. Overal in de alpenlanden wordt 
de berghut aangepast aan de hedendaagse eisen van comfort en hygiëne, 
zo ook Rifugio Chaligne.

‘Het boerenbedrijf is van mijn familie’, zegt Moira trots. Na haar jeugd in Buthier 
heeft ze haar vleugels uitgeslagen: ze studeerde architectuur in Londen en 
trouwde met een hotelier in Courmayeur. 
Iedere zomer keert ze terug voor haar project dat Rifugio Chaligne heet. Meer 
dan tien jaar is ze er nu mee bezig. De hut is het verbouwde boerenhuis dat 
eeuwenlang door de familie is gebruikt. Ze heeft het laten afbreken en daarna 
steen voor steen volgens haar ideeën en inzichten opnieuw opgetrokken. Zes jaar 
geleden is de bouw afgerond met een feestelijke en drukbezochte opening. Met de 
bouw zijn de bergwandelingen naar de Punta Chaligne en de Mont Fallère een stuk 
toegankelijker geworden.
Wat opvalt in de architectonische details is de verbinding met de oude boerderij. 
Zo werd het toilet de sauna van nu, de schuur de slaapplaats voor het personeel. 
Meer dan de alpenverenigingshut – vaak een vreemd object in het landschap – is 
Rifugio Chaligne een organisch onderdeel van het landschap gebleven. 
In de frisgeurende kamers zijn zes slaapplaatsen met dekbedden. Ernaast is een 
sanitaire ruimte met douche, wastafel en toilet. Er zijn vier van deze units.  
De meeste ruimtes zijn toegankelijk voor gehandicapten. Buiten staat de Dutch 
Tub, een badkuip die met behulp van een houtvuurtje opgewarmd wordt. Zo 
kun je op tweeduizend meter, drijvend in een Hollandse wastobbe, naar je 
lievelingsbergen kijken en daarna rozig in een van de artistieke ligstoelen nog 
wat nasoezen. 
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Ligging: Rifugio Chaligne ligt op 
1943 meter in het Valle d’Aosta, 
vlak bij het gehucht Buthier.

Accommodatie: Rifugio Chaligne 
(1943 m).  
T: (0039) 0348 336 69 24. 
I: www.chaligne.com.

Moderne hut met goed sanitair, een 
uitstekende keuken met regionale 
producten.

Routekarakter: De wandeling naar 
Rifugio Chaligne is eenvoudig en 
duurt een uur. De beklimming 
van Punta Chaligne is eveneens 
eenvoudig, T2. 

Beste periode: Eind juni-begin 
oktober.

Naar het beginpunt: Pasweg rich-
ting de Grote Sint-Bernard, 4 km 
voorbij Gignod LA naar Buthier. In 
Buthier RA weg volgen tot kleine P.

Aantal slaapplaatsen: 24.
Wandelgids: Met uitzicht op de Mont 

Blanc, 38 dagtochten, 10 meer-
daagse tochten, Kindertochten, 
Noes Lautier en Robert Weijdert, 
Uitgeverij Robert Weijdert. Met 12 
wandelingen in het Valle d’Aosta, 
w.o. de tocht naar Rifugio Cha-
ligne en de Punta Chaligne. 
Prijs:  19,50. 
Te bestellen via 
www.weijdert.nl of  
www.noeslautier.nl

Praktische info

Punta Chaligne (2607 m). Foto Robert Weijdert

Ook het eten is op de directe omgeving afgestemd. Bij het diner krijg je van Moira 
tekst en uitleg over de gerechten, hoe ze gemaakt worden en van welke boer de 
ingrediënten afkomstig zijn.
De hut, die in een eenvoudige wandeling van vijf kwartier vanaf de parkeerplaats 
boven Buthier te bereiken is, zal niet lang op meer gasten hoeven wachten.
Robert Weijdert
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