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I N T R O D U C T I E

Een grondig bezoek aan het huidige dorp 

AYER is essentieel om de band tussen het dorp 

en zijn omgeving te begrijpen. Als men de 

geografische en architecturale lectuur door-

neemt, ontdekt men een indrukwekkende 

mengeling van drie perioden: het oude, bij-

na archaïsche; het moderne met zijn diverse 

veranderde structuren en vernieuwingen; de 

recente bezorgdheid om het milieu. Naast het 

wonderlijk mooi bewaarde centrum van het 

oude dorp loont het de moeite om aan de 

rand van de kantonale weg richting Zinal een 

eerste moderniteit te ontdekken. Verder kan 

men richting vallei een reeks recente gebou-

wen opmerken, die de meest steile hellingen 

uitdagen. Deze ingewikkelde ontwikkelingen 

benadrukken een fundamenteel feit, namelijk 

de weerstand van de bergbewoners.

Het traditionele dorp Ayer had inderdaad in 

een volledige onverschilligheid en verlaten-

heid kunnen vallen toen de grote toeristische 

revolutie rond de jaren 1960 begon. Zinal in-

noveert en opent de weg naar een nieuwe im-

migratie naar de hoger gelegen oorden. Maar 

Ayer houdt hardnekkig vol. Nieuwe bewoners 

en nieuwe generaties vestigen er zich in iets 

nieuws. De vernieuwde Nava alpenweide 

brengt een nieuw soort veeteelt met zich mee 

met haar grote groepsstalling.

Vele toeristen kiezen het zonovergoten Ayer 

als vakantiebestemming en vestigen er zich 

zelfs definitief. Er ontstaat opnieuw een soci-

aal leven dat de ontwikkelingsmaatschappij en 

haar dynamisme gaat uitbaten.

HET DORP AYER
HET OUDE, HET MODERNE, DE TRADITIES
Bernard Crettaz, socioloog

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-introductie
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Een sprong in het verleden is noodzakelijk om 

het bos te begrijpen. Vanaf de 16de eeuw is 

Ayer samen met Grimentz, St.Luc en tenslotte 

St.Jean een uiterste belangrijk dorp in Anni-

viers. In het oude buurtsysteem horen Ayer en 

Mission samen en spelen er een uiterst belang-

rijke rol. In het hart van de buurt heeft ieder 

dorp zijn gemeenschap. Zo bevinden we ons 

tegenover één van de meest buitengewone 

uitvindingen in het leven van de bergbewoners 

van de alpen, die reeds zijn oorsprong 

vindt in de middeleeuwen. Zo 

lukt het de gemeenschap van 

Ayer de onverdeelde en de 

privé eigendommen in 

goede en soms minder 

goede omstandigheden 

te doen samenleven.

De gemeenschap zorgt 

voor een goed beleid van 

het dorp, zijn diverse wo-

ningen en andere te bescher-

men woningen en dit voor mens 

en dier. Rondom worden de zones van wei-

den, velden en gemeenschappelijke wegen of 

paden door een uitgebreid wegensysteem en 

bevloeiingskanalen (bisses) doorlopen.

Het bos speelt een uiterst belangrijke rol met 

zijn drie hoofdfuncties : bescherming bieden 

tegen het lawinegevaar, hout bezorgen voor 

de verwarming en in het bouwmateriaal voor-

zien dat als basis wordt beschouwd in een 

“houtbeschaving”. Het bos levert nog tal 

van andere elementen op in een maatschap-

pij die rond mens, landbouw en dier draait : 

een moeilijk evenwicht tussen behoud en con-

sumptie.

Een gedetailleerde analyse van het bos moet 

rekening houden met volgende noodzakelijke 

elementen : 

• Behoud van de verschillende houtsoorten

• Exploitatie van het hout

• De band tussen bos en dier

• De geschenken aan de mensen

• Bezorgen van de ondergrond 

De orkaan Viviane in 1990 betekent in Zwit-

serland en in het alpengebied een enorme na-

tuurramp. In Wallis werden 590000 

m³ bossen vernietigd. Het kan-

ton stelt voor om op lange 

termijn voorzorgsmaatrege-

len te nemen. Zo wordt in 

Ayer het project Zau Zou-

ra ontwikkeld. Het is een 

magistrale innovatie. Bij 

de plaatselijke bewoners 

in de alpen ontstaat er een 

neo-milieubeschermingsge-

drag met als gevolg een revolu-

tie in de mentaliteiten : men stapt 

over van voedingsbodem en productieve 

grond naar de ontdekking van natuur en mi-

lieu. Men ontdekt dat er niet zo maar gepro-

duceerd, verbruikt en vernietigd mag worden 

maar dat men ook moet beschermen, behou-

den en vernieuwen.

De schijnbare tegenstrijdigheid bestaat erin 

dat de ultramoderne verandering op een be-

paalde wijze een terugkeer is naar de genie 

van de vroegere berggemeenschap. Nobelprijs 

winnaars voor economie komen naar Wallis 

om deze primitieve vormen te bestuderen en 

hun mogelijke aanpassing te bepalen. De be-

scheiden auteur van deze regels durft schrijven 

“ in het traditionele bergleven hebben wij dui-

zend jaar ecologie achter ons liggen” 
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POST 1 – DE BERGRIVIER

De molenrivier, haar bron, 
haar flora en haar dorp.
Manu ZUFFEREY, bergbegeleider

Bronnen ontspringen uit de grond

Men gebruikte de drijfkracht van de bergri-

vier om een zaag, een boterton en vooral 

de dorpsmolen, die zelfs zijn naam gaf aan 

de rivier, aan te drijven. De rivier ontspringt 

op 2200 meter hoogte bij de samenloop van 

twee geologische lagen, zoals de meeste ri-

viertjes die door Ayer en Mission lopen. Deze 

bronnen, met een constant debiet, ontsprin-

gen uit de grond en vormen stroomafwaarts 

moerassen, van ver te herkennen aan de dikke 

kluiten gevormd door de sedges (laîches), een 

grassoort waarvan de wortels in water van 6° 

overleven. Men vindt verschillende bronnen in 

de Moyes, een vaak gegeven naam aan voch-

tige en moerasachtige gebieden.

Alle dorpen zijn bij een bergrivier   
gebouwd

De bergrivieren volgen de hellingen, ze graven 

kleine dalen van variabele breedte en blijven 

bestaan. Enkel de dichtst bijgelegen planten 

trekken voordeel uit deze regelmatige water-

toevoer. Om weiden en velden te bevloeien 

werden er talrijke dwarslopende kanalen ge-

graven, de befaamde Walliser “Bisses” Het 

recht tot bevloeien was gecodificeerd. Wee 

hen dit het water afleidden buiten hun uren. 

Alle dorpen werden gebouwd bij een bergri-

vier. Naast de drijfkracht en het bevloeien van 

de velden, werd het water ook gebruikt om 

het vee drinken te geven en te wassen. De 

beenhouwerij en de melkerij zijn ook geïnstal-

leerd bij een bergrivier. Het water werd ge-

bruikt om de lokalen en het materiaal te was-

sen en om verse producten koel te bewaren in 

potten welke in het stromend water werden 

ondergedompeld.

Een ecosysteem aangepast aan het   
dal van de bergrivier

Het water, steeds in beweging, is sterk zuur-

stofhoudend en het lijkt wit van kleur. In het 

dal dat door de rivier werd gevormd blijft 

de lucht fris en hoort men enkel het geluid 

van het water. ’s Avonds daalt de zwaardere 

koude lucht en deze volgt de dalen die door 

de bergrivieren werden gevormd. Op enkele 

tientallen meters ligt de temperatuur tot 10° 

lager. Bij avondschemering verlaten de dieren 

hun schuilplaats om te drinken. We merken 

het aan de paden langs de oevers. De forel-

len gaan stroomopwaarts tot de alpenwei-

den; Men vindt er ook planten aangepast 

aan vochtigheid, frisheid en schaduw, zoals 

de witte petasite (Petasites albus), herkenbaar 

aan de brede bladeren, en de meesterwortel 

(Peucedanumm ostruthium) 

Hogerop vindt U deze bergrivier, ze steekt 

een weg over, waaronder zich bij het sluiten 

van een kraan, een reservoir vult. Hierdoor 

bekomt men snel een waterreserve bij brand. 

Vanaf de bron tot de Navizence legt de bergri-

vier van de molen minder dan 2 km af maar 

heeft het ontstaan van het dorp Ayer toege-

laten.

P O S T S
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W I T T E  P E TA S I T E

AY E R  D E  M O L E N

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post1
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POST 2 – DE RAND VAN DE ZAU

Een rand of zoom is een overgangszone tussen 
een bebost ecosysteem en een gemaaid. 
Céline VUITTON en Mirko D’INVERNO, botanici

De flora geniet er van een behoorlijke zonne-

schijn waardoor talrijke bloemen zich kunnen 

ontwikkelen. Doordat de schaduw afkoeling 

biedt, bloeien ze echter voor een lange perio-

de, wat een buitenkans is voor de bestuiving.

Dit ecosysteem is niet geschikt om gemaaid 

te worden of om weiden aan te leggen maar 

wel uiterst geschikt voor de dieren die een 

schuilplaats zoeken en er bovendien voedsel 

in overvloed vinden. Het is ook een uiterst be-

langrijke zone.

Hier bracht men niet enkel het vee maar be-

werkte men ook de grond. Ziet U de kersen-

boom (Prunus avium) op de helling en de ste-

nen muur die de moestuin afbakende ? Sinds 

de mens deze gronden heeft verlaten neemt 

het bos de plaats in van de weiden en wordt 

met de tijd vochtiger en meer beschaduwd. 

Heesters beginnen te groeien zoals de zuur-

bessen (Berberis vulgaris) waarvan de stekeli-

ge takjes trossen gele bloemen geven, welke 

in september eetbare vruchtjes worden. U 

ziet misschien ook de wilde rozen (Rosa sp), 

frambozenstruiken (Rubus idaeus), alpenaal-

bessenstruiken (Ribes alpinum).

Bepaalde grasachtige planten zijn ook redelijk 

kenmerkend voor de bosranden. U zult zeker 

volgende planten opmerken: enkele aardbei-

enplanten (Fragaria vesca), mannelijke varens 

(Dryopteris filix-mas) op de rotsen, of bosge-

raniums (Geranium sylvaticum).

Het bos kan echter niet overal terecht. Ziet U 

de opeenhoping van rotsen ? De planten die 

van humus houden zullen er zich niet ontwik-

kelen. Men vindt er eerder planten die tegen 

droogte kunnen. Het zijn vaak aromatische 

planten zoals witte marjolein (Origanum vul-

gare) of wilde tijm (Thymus serpyllum). 

De hoornbloemen (Cerastum fantanum) vor-

men een tapijt van kleine witte hartvormige 

bloempjes of myosotis (Myosotis sp) waar-

van men de blauwe kleur van de bloempjes 

met vijf blaadjes niet vergeet . De kiezelach-

tige rotsen zijn het natuurlijke milieu voor de 

brandnetel ( Urtica dioica) die nu overal groeit 

waar de mens de grond met stikstof voedt, 

evenals het zuurgras met kroonvormige bla-

deren ( Rumex scutatus).

Hoe zal deze “post” er binnen 30 jaar uit-

zien ? Op termijn zullen de struiken plaats ma-

ken voor het bos en de agave soorten, onder 

de schaduw van de bomen, zullen vervangen 

worden door planten die zich beter aan de 

vochtige sfeer kunnen aanpassen.

P O S T S
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M Y O S O T I S

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post2

B O S G E R R A N I U M S
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POST 3 – DE PUTJESSTEEN

De Val d’Anniviers heeft een schat geërfd   
die al minstens 3500 jaar oud is.
Jean-Louis CLAUDE uit ZINAL

Het gaat om een twintigtal stenen met napjes 

of putjes. Mysterieuze stenen zonder beken-

de betekenis door de eerste bewoners van 

de vallei nagelaten. Een getuigenis van waar-

schijnlijk het einde van het neolitische tijdperk 

en het begin van het bronzen tijdperk.

Deze stenen zijn overblijfselen van tekenkunst 

in grotten en op rotsen (van het latijnse Rupes 

= rots) maar ze zijn niet specifiek uit de Val 

d’Anniviers, men vindt ze in talrijke valleien 

van het alpengebied zowel in Frankrijk, Duits-

land als Noord-Italië, alsook in Noord-Afrika, 

en het midden oosten en tot in Indië.

Het spoor van de stammen die   
de Alpen koloniseerde

De kolonisatie van de alpen door volkeren 

zonder naam en zonder geschrift is een traag 

proces. Tienduizend jaar geleden toen Wallis 

en zijn valleien door ijs bedekt waren zijn er 

volkeren uit de Centraal-Aziatische steppen-

gebieden naar de Indus-vallei en de heuvels 

van de Himalaya, via Afghanistan, getrokken. 

Daarna hebben deze zich verspreid via de Bal-

kanlanden over Europa om zich tenslotte te 

vestigen in het alpengebied. Deze Indo-Eu-

ropese volkeren hebben op hun weg sporen 

achtergelaten, waartoe deze raadselachtige 

stenen behoren.

De napjes- of putjesstenen zijn rotsblokken 

waarin putjes werden gegraven. Deze on-

regelmatige ingestorte of vaste rotsblokken 

werden gekozen voor de natuurlijke, gladde 

of met ijs bedekte oppervlakken. De putjes 

worden vaak in associatie gebracht met an-

dere onverklaarbare tekens die in de Val d’An-

niviers op verschillende van deze mysterieuze 

stenen terug te vinden zijn.

Verschillende soorten stenen

Er bestaan geïsoleerde napjes- putjesstenen 

dit wil zeggen, rotsen enkel samengesteld 

uit putjes, zoals de steen van Ravires, alsook 

andere waarvan de napjes verbonden zijn 

door gootjes, alsook rotsen met napjes en 

voetsporen en ook andere stenen met ovale 

napjes. De Séjasteen in Cuimey die U bij de 

kapel kan bewonderen is samengesteld uit 

napjes, een uitgegraven kruis, een beeld van 

een biddend persoon en een bijl. Een tiental 

andere putjesstenen zijn echter verdwenen. 

Dit weten we dankzij de in de 19de eeuw 

gestarte opzoekingen en inventarisatie door 

Reber, Kraft, Spahni en de priesters Mariéton 

en Erasme Zufferey.

P O S T S
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Stenen waarop menselijke    
offers werden gebracht

Aan deze stenen met putjes of gravures werd 

door het volksgeloof ten allen tijden een 

kwaadaardige oorsprong gegeven . Er zou-

den menselijke offers gebracht zijn. Het bloed 

van het slachtoffer verspreidde zich dan in de 

holte van de rots. De kerk is niet vreemd aan 

deze verbeeldingskracht, gezien de diepge-

wortelde inheemse verering voor de bodem 

en de ziel van de alpenbewoners. De bevol-

king van deze valleien heeft er veel langer 

over gedaan dan de stadsbevolking om tot 

het christendom over te gaan. De kerk heeft 

alle mogelijke middelen aan de dag moeten 

leggen door bepaalde gebedsplaatsen te be-

lasteren of uit de weg te ruimen om zo de 

bergbevolking te bekeren en de heidense 

overtuigingen uit te roeien.

S T E E N  VA N  R AV I R E

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post3
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POST 4 – DE OPEN PLEK

Deze kleine weide is een bijzonder
gediversifieerde zone. Tegelijkertijd heel 
zonnig en warm in het midden, zijn kanten 
vochtiger en schaduwrijk.
Céline VUITTON en Mirko D’INVERNO, botanici

Een kleine pauze bij het klimmen ? Een ideale 

plek ! Vooral indien U vee leidt. U bent inder-

daad op een vroegere rustplaats op weg naar 

de Mayens

Op deze hoogte vindt men vooral sparren (Pi-

cea abies) Men spreekt ook over een “pessie-

re” (sparrenbos) Zonder de tussenkomst van 

de mens zou deze open plek snel dichtge-

groeid zijn. Trouwens het viooltje rivinus (Vio-

la reviniana) groeit reeds over de hele weide. 

Zij verwittigt dat het bos dichtbij ligt en dat 

men de frisheid al aanvoelt. Deze kleine wei-

de is een sterk gediversifieerde zone. Terwijl 

het midden zonnig en warm is, zijn de kanten 

vochtiger en meer beschaduwd. Door deze 

variëteit zijn alle voorwaarden verenigd voor 

een rijke flora. Dit is het gevolg van de eco-

logische overgang tussen twee ecosystemen.

De half-schaduw en volle zon planten

De bosgeranium (Geranium sylvaticum) met 

haar paarse en witte bloemblaadjes, vindt 

men vooral aan de rand van het bos. Zij ver-

kiezen half-schaduw, alsook de “Luzula ni-

vea”, een grassoort dat men herkent aan de 

minuscule witte bloempjes en lange beharing 

op de bladeren. Het gevlekte biggenkruid 

(Hypochaeris maculata) groeit echter vooral 

in het midden, in volle zon. De gele bloemen 

lijken op de paardenbloem, maar de blade-

ren liggen op de grond, zijn breder, nauwe-

lijks gekarteld en hebben vooral bruin-paarse 

vlekken. De stekelige distel, de zilverdistel 

(Carlina acaulis) waardeert de volle zon. Men 

verwart haar bladeren met de bladeren van 

de aarddistel (Cirsium acaule) maar de bloe-

men zijn heel verschillend. De ene zijn wit, de 

andere roodachtig. Ziet U ze ?

Het vee passeerde langs daar

Door zijn ligging zou de bodem mager moe-

ten zijn (voedingsarm). De ontboste helling 

en de drainerende bodem zijn ideaal voor 

de erosie van de voedingsstoffen. Een bewijs 

is de aanwezigheid van de cypreswolfsmelk 

(Euphorbia cyparissias) die van magere wei-

den, zon en droogte houdt. De gele of rode 

bloemen lijken op een bloemscherm en de 

bladeren zijn beperkt tot naalden om door 

de oppervlakte minder water te verliezen. 

P O S T S
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Men vindt er ook het vijfvingerkruid (Poten-

tilla reptans) die meer van vette bodems (rijk 

aan voedingsstoffen en vooral stikstof) houdt 

en tegen het vertrappen bestand zijn. Het is 

een sluipende plant met kleine gele bloemen. 

De bladeren zijn gesplitst zoals de vingers van 

een hand : vijf gekartelde blaadjes vanuit een-

zelfde vertrekpunt. Het samenleven van soor-

ten voor en vette en magere bodem bevestigt 

de doorgang van vee dat door zijn uitwerpse-

len de bodem natuurlijk heeft gevoed.

C I P R E S W O L F S M E L K

L U Z U L A  N I V E A  ( V E L D B I E S )

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post4
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POST 5 – BOMEN EN HEESTERS

In dit bijzonder helder bos kunnen halve heesters 
en struiken goed tot ontwikkeling komen.
Céline VUITTON en Mirko D’INVERNO, botanici

Dit bos wordt overheerst door de lariks (Larix 

decidua). Nog zeldzamer : er groeien ook pijn-

bomen (Pinus cembra). Het is er ook bijzon-

der helder, daardoor is er een overvloedige 

plantengroei, namelijk struiken en halve hees-

ters. Denkt U te weten waarover het gaat ? De 

struiken zijn bomen met een stam. Later wor-

den het bomen. Enkele voorbeelden :

• De pijnboom (Pinus cembra) is een hoge den 

met naalden per drie en vijf samengevoegd. 

Zijn hout is waardevol en werd overmatig 

gebruikt. Daar de groei van deze boom heel 

traag is, en bij gebrek aan hernieuwing is 

hij bijna verdwenen. Hij hangt af van een 

bepaalde vogel : donsnavelige notenkraker 

(Nicufraga caryocatactes) om zijn zaadjes te 

verspreiden.

• De lariks (Larix decidua) is de enige Zwitserse 

naaldboom die in de winter zijn naalden ver-

liest. Zijn korte zachte naalden groeien per 

veertigtal.

• Een anderer de spar Picea abies, een boom 

met harde naalden, afzonderlijk groeiend 

rond de takjes. Deze veel voorkomende 

boom wordt vooral gekweekt omwille van 

zijn hout 

• De lijsterbessenboom (Sorbus aucuparia), 

een boom met samengestelde bladeren en 

met rood-oranje bessen, die in de winter als 

voedsel dienen voor de vogels. De lijsters 

zijn er verzot op en de vogelvangers maken 

gebruik van de bessen om de vogels te van-

gen.

De heesters zijn houtachtige planten die op 

leeftijd, vier of vijf meter kunnen bereiken. 

Onder een halve meter noemt men ze halve 

heesters. Rondom ons zijn het typische heide 

soorten. Deze moeten bestand zijn tegen de 

zuurheid van de bodem, veroorzaakt door de 

dennennaalden die moeilijk verrotten. Zoek er 

enkele : 

• De myrtille (Vaccinium myrtillus), en de 

rode bes (Vaccinium vitis-idaea)dienen als 

voedsel voor de korhoen (Tetrao tetrix), 

de sneeuwhoen (Lagopodus muta) en de 

steenpatrijs (Alectoris graeca). Het zijn alle-

maal bedreigde vogelsoorten.

• De kleine buxusachtige struik (Polygala cha-

maebuxus) geeft mooie tweekleurige bloe-

men, vaak geel en wit, daarna rood bruin of 

roodachtig, zelden roze.

• De ijzerhoudende rododendron (Rhododen-

dron ferrugineum) waarvan de bladeren op 

hun onderkant verroest lijken, wordt ook 

Alpenroos genoemd omwille van zijn grote 

fel roze en welriekende bloemen

Dit type bos heeft meerdere eeuwen nodig 

om zich te ontwikkelen.

P O S T S
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POST 6 – DE ROTSEN

het hart van de Zau Zoura bestaat enkel uit 
puinhellingen, rotsen en kliffen. In deze vijandige 
omgeving ontstaan de bergbossen.
Manu ZUFFEREY, bergbegeleider

Na de laatste ijstijd hebben de fijnste sedimen-

ten, die aan de randen van de vallei door het ijs 

werden achtergelaten, zich opgehoopt en zo 

vruchtbare zones gevormd, die door de mens 

bebouwd werden. De schuine delen, waar de 

“moeder-rots” opduikt, worden aan het bos 

overgelaten zodat het hart van de Zau Zoura 

nog enkel bestaat uit steenophoping, rotsen 

en talloze kleine klifjes. In dit onvriendelijke, 

vijandige, mineraal en vaak heel droog milieu 

groeien de bergbossen met een gevarieerd 

ecosysteem om zo de mensen het onontbeer-

lijke hout te bezorgen.

De hier effengemaakte rots noemt men 

“amphibolite”. Men vindt ze in het ganse 

bos terug, samen met het afzettingsgesteen-

te (gneiss) en een ander zeer hard glimmend 

mineraal gesteente (metamorphique). In de 

kleinste spleet van deze ondergrond en op de 

zachtste hellingen, vestigen zich allerlei be-

groeiingen, terwijl enkel de loodrechte kanten 

van de rots aan het mos worden overgelaten.

In de lente en dankzij de rijke bloei van de 

sleutelbloem (Primula hirsuta) ontdekken we 

de plaatsen die dit plantje de rest van het jaar 

discreet bedekt. Men herkent haar dan slechts 

aan haar plakkende bladeren die de rotssple-

ten versieren. De wortels van het zoethout (Po-

lypdium vulgare) vinden ook hun weg in deze 

kleine gleuven. Men verkiest het te plukken als 

het in overvloedig mos groeit, waarin eetbare 

wortels zich beter kunnen ontwikkelen.

Hoewel de drie soorten naaldbomen van onze 

bossen zich goed op moeilijke bodems aan-

passen, groeit de arola pijnboom (Pinus cem-

bra) best in de meest onwaarschijnlijke om-

geving. Hun eetbare zaadjes lijken op nootjes 

en worden gewaardeerd door bergbewoners, 

eekhoorntjes (Sciurus vulgaris) en de donsna-

velige notenkraker (Nucifraga caryocatactes). 

Deze diertjes bouwen een reserve op voor de 

winter, bij voorkeur op moeilijk te bereiken 

schuilplaatsen, zo snel mogelijk vrij van de 

sneeuwlaag. Als notenkraker gebruiken ze de 

spleten in rotsen en stenen. Dankzij het ver-

geten van sommige zaadjes groeien er jonge 

arola pijnbomen, soms tegen de steile rots-

wand. In het begin van zijn groei haalt deze 

naaldboom zijn voeding in de reserve van het 

nootje. Hij groeit traag en wacht tot een wor-

tel in een rijkere ondergrond terechtkomt om 

zich eindelijk te ontwikkelen.

De kruipende wortels van de naaldbomen 

stabiliseren de bodem door hem als in een 

soort houten net vast te snoeren. De stam-

men houden de eventueel vallende stenen te-

gen of kunnen tenminste de val vertragen. In 

mindere mate kan de werking van de wortels, 

gecombineerd met het vriezen en dooien, de 

rotsen verbrokkelen. Men merkt ook lichtere 

zones, recent ontruimde rotsen en puinhellin-

gen (pierriers) aan de voet van de rotswanden.

P O S T S
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POST 7 – DE LAWINES

U bevindt zicht hier in een lawinegang.   
De laatste lawine kwam in februari 1999 naar  
beneden en kwam voorbij deze weg. 
Augustin RION, veiligheidsverantwoordelijke gemeente Anniviers

De lawines zijn één van de belangrijkste ge-

varen in onze vallei, ons dal. Dertig gangen 

bedreigen onze wegen en dorpen.

Het vertrekpunt van de lawines ligt op on-

geveer 2600 m en kunnen de Navizence 

bereiken. Om het ganse jaar in de bergen te 

kunnen leven en de toeristische activiteiten te 

kunnen uitbreiden, hebben de gemeenten, 

met de hulp van de Staat en van de Zwitserse 

eedgenootschap, talrijke beschermingswer-

ken gebouwd. Er bestaan verschillende soor-

ten werken : 

• De in de bossen geplaatste houten beschut-

tingen hebben een levensduur van onge-

veer 40 jaar. Zo kan het bos zich voldoende 

ontwikkelen om ze te vervangen (zie post 

12)

• Boven het bos werden metalen rekken (rate-

liers) gebouwd voor een langere levensduur 

(rechtover het dorp St. Jean)

• De omleidingsdijken beschermen de dorpen 

door de lawines naar minder bewoonde 

zones te leiden. Het eerste in Anniviers ge-

realiseerd werk dateert uit de jaren 50 en 

bestaat uit droog gesteente (pierres sèches) 

en ligt ten noorden van de Déjerts.

• Onder post 10 kunt U een gelijkaardig ste-

nen werk zien

• De dijken voor het tegenhouden van de la-

wines zijn grote stenen bouwwerken.Eén 

van deze dijken ligt hierover, onder de “Roc 

d’Orzival” om het dorp Mayoux te bescher-

men. Dit dorp werd in 1817 gedeeltelijk ver-

nield.

Om gevaarlijke ophopingen te voorkomen 

in de startzones van de lawines is het soms 

noodzakelijk om dynamiet te gebruiken. Tij-

dens de gevaarlijke periodes en tijdens de 

ontploffingsoperaties zijn de toegangswegen 

naar de dorpen afgesloten.

P O S T S
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POST 8 – TRANSHUMANCE

(veedrijverij/verweiding) 
Enkele Anniviers boeren brengen hun 
vee nog naar de bergweiden.
Mireille MELLY, landbouwer

Herens-ras; indrukwekkende zwarte koeien, 

vriendelijk en intelligent met een fier strijd-

lustig karakter, ondeugende ogen en een 

gespierd lichaam als een echte atleet.De drie 

woningen van dit reizende vee zijn : 

• De boerderij dicht bij het dorp   

(1200-1600 m)

• De “mayen” in lente en herfst,    

bv. Les Moyes (1700-1900 m)

• De Alpenweiden in de zomer    

(2000 – 2800 m)

Vanaf eind mei, naargelang de weersom-

standigheden, gaan de koeien naar de may-

en om er in de steile weiden te grazen. De 

stal is voorzien van een melkmachine, maar 

het koeienmest wordt nog met de hand naar 

buiten gebracht. De ochtend - en avondmelk 

wordt door de boer naar de kaasmakerij van 

Anniviers gebracht, waar de kaasboer de 

melk tot een “uitstekende kaas van Anniviers 

bewerkt. (beschermde oorsprongsbenaming)

Tegen 20 juni verlaat de kudde de mayen en 

trekt naar de Alpenweide NAVA.

Tijdens de “inalpe” vechten de koeien tegen 

ander kudden. De vechtpartijen zijn talrijk en 

heftig. De spanning is dan ook groot voor de 

boer die enkele van zijn dieren heeft voorbe-

reid voor de Alpenweide. De rangschikking 

van de koninginnen en volgende wordt pas 

op het einde van de zomer bekendgemaakt. 

Voor de boer is de vakantietijd nog niet aan-

gebroken : hooi rond de dorpen, op de rede-

lijk steile weiden rond de mayen en daarna 

nog het nagras (tweede hooibeurt).

Na drie maanden Alpenweide is het de “désal-

pe” Dat wordt gevierd door een grote stoet 

van de hoornkoninginnen, melkkoninginnen 

en de ganse kudde. De boer vindt zijn koeien 

terug en blijft 2 à 3 weken in de mayen.

Half oktober komt het vee terug naar de 

boerderij om van het laatste gras te genieten, 

maar toch aangevuld met hooi. In de herfst 

worden er gewoonlijk enkele dieren naar het 

slachthuis gebracht door gebrek aan plaats in 

de stal, of te oud, of minder gezond. In de 

winter zullen de kalfjes geboren worden. In ja-

nuari en februari worden de koeien natuurlijk 

of kunstmatig bevrucht. De boer kiest de stier 

volgens de voorrang die hij geeft : de melk-

productie verbeteren of strijdlustige dieren.

De lente is terug, het vee verlaat de stallen om 

in de weiden rond het dorp te grazen, waar 

de worstelingen weer beginnen om uit te ma-

ken wie de koningin van de kudde wordt. 

Eind mei is het weer tijd om naar de mayen 

te trekken. Zo zijn we weer terug aan het uit-

ganspunt.

Een nieuwe trektocht begint.

P O S T S
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POST 9 – DE BERGEN

Een boeiende geschiedenis.
Door Michel Marthaler, geoloog en Simon Martin (studiebureau Relief), geograaf en geoloog

Een boeiende geschiedenis.

De geschiedenis van dt landschap begint heel 

lang geleden… 250 miljoen jaren terug komt 

er een ingrijpende ommekeer : PANGEE, een 

super vasteland dat alle uit het water opgedo-

ken grondgebieden verenigt, scheurt open. 

Tussen de twee delen ontstaat een oceaan 

die Téthys genoemd wordt. De sedimenten 

zetten zich af op de bodem en worden om-

gevormd tot rotsen, de basisgrondstof die de 

Alpen samenstelt.

Een honderdtal miljoen jaren geleden komt er 

een volledige ommekeer : de Téthys vernauwt 

langzaam tussen de twee continenten, die 

opnieuw dichterbij komen. De Alpen komen 

uit de golven tevoorschijn door talrijke aard-

bevingen, veroorzaakt door de bodem van 

de oceaan, die onder het Afrikaans vasteland 

wegzinkt. 

Er ontbreekt echter nog één element in de 

geschiedenis van ons landschap : de erosie. 

Dertig miljoen jaren geleden moesten de pri-

mitieve Alpen op de Himalaya geleken heb-

ben. Enorme hoeveelheden stenen, zand en 

leem werden door de rivieren afgezet in de 

overblijfselen van de Téthys, die toen nog de 

voet van de bergen bezette.

De laatste twee miljoen jaren verandert het 

klimaat fel. Bij de verschillende achtereenvol-

gende ijstijden heeft het ijs zich overal opge-

stapeld en werden de Alpenvalleien en zelfs 

de Jura overdekt. Tenslotte vloeien ze tot de 

dichtbij gelegen vlakten. De gletsjers werken 

de erosie verder af door de valleien nog die-

per te graven en de bergen allerlei gevarieer-

de vormen te geven.

De grote geologische sandwich van de 
Val d’Anniviers.

De drie aktes van deze lange geschiedenis zijn 

nu zichtbaar in het Val d’Anniviers landschap 

en lijken op een grote scheve sandwich :

1. Op de voorgrond, helemaal beneden zuid-

waarts ter hoogte van Zinal, het afzettings-

gesteente (gneiss) en de kwartsrotsen van 

het oude Europa.

2. In het midden : kalk, leisteen en onderzeese 

lava van de verdwenen oceaan

3. Achteraan, graniet, afzettingsgesteente en 

een klein deel van het oude Afrikaans con-

tinent met de fiere 4000 m hoge toppen 

van de Walliser Alpen : van de Weisshorn 

tot de Dent Blanche via de Matterhorn.

P O S T S
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Besso

Cervin

Garde de Bordon

Het Europese

continent
Het Afrikaanse

continent

De grote geologische sandwich 
van de Val d'Anniviers

Oceaan Téthys

M E E R  I N F O R M AT I E
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POST 10 – DE “MAYEN”

Het leven van de « Anniviards » en hun  
vee hangt af van het groeien van het gras.
Sabine Muster-Brüschweiler

De mayen is de tussenliggende etappe tus-

sen het dorp en de Alpenweide; het vee kan 

er grazen tot het in juni naar de Alpenweide 

trekt en in september als het terug naar het 

dorp daalt. De boer blijft er enkele weken in 

zijn mayen. De natuur is vrijgevig en de aan-

wezigheid van het vee bevordert de groei van 

de planten, die nitraten nodig hebben, zoals 

de brandnetel, de wilde spinazie, de paarden-

bloem of “lâpés”, dialect voor monnikenra-

barber.

“ Men noemde ze “lapés” of dikke oren. Op 

de mayen had men geen moestuin en maakte 

moeder confituur met de roze stengels. Zelfs 

als volwassene herinnerde onze broer zich 

nog : ik heb nog altijd zin in die confituur. We 

waren er dol op : verse boter en deze confi-

tuur.” Cécile en Hélène L. , Sierre.

Middagmaal op de mayen.

Wilde spinazie, aardappelen, ajuinen, kaas, 

melk, bloem. De wilde spinazie in stukken 

snijden, samen met de gehakte uien in olie 

stoven. De in stukjes gesneden aardappelen, 

kaas, melk en een snuifje bloem bijvoegen. 

Kruiden en 5 à 10 minuten al roerende laten 

stoven. (Recept van Jeanne Z., St. Jean)

Ver van het dorp bevindt de apotheek 
zich in de natuur.

De mayen bevindt zich op een ideale hoogte 

om de meesterwortel te zien, het algemeen 

geneesmiddel in de Val d’Anniviers. Haar 

bladeren werden als pleisters gebruikt op de 

besmette hoeven van het vee, terwijl de rook 

van de wortels in de woningen een aange-

name geur verspreidde. Ze beschermde de 

bewoners ook tegen verkoudheden en griep. 

Over keizerin Meesterwortel (door de Anni-

viards “Agro” genoemd) kunnen zij u talrijke 

wonderlijke genezingen vertellen.

Voor de meest roekeloze : knijp een jong ne-

telblad in de haarrichting tussen uw vingers, 

maak er een bolletje van, nog steeds in de 

haarrichting om prikken te vermijden. Eens 

goed verpletterd: eet ze puur op met enkel 

een beetje inspiratie over deze natuur ten 

dienste van de mayen.

Opgelet : eet enkel planten die u zeker kent !

P O S T S
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POST 11 – HET BESCHERMENDE BOS

93.05% van de bebossing in de Val d’Anniviers  
zijn beschermende bossen. 
Salamin Claude, boswachter van Anniviers.

Het Zau Zoura bos of Ban d’Ayer is een per-

fect voorbeeld van een beschermend bos dat 

over Ayer waakt. Onze voorouders hebben 

al heel lang een verbod ingesteld tegen het 

omhakken van bomen. Deze extreme be-

scherming heeft als gevolg dat de erg oud ge-

worden bomen weinig plaats overlaten voor 

jonge planten.

Sinds verschillende jaren is de bosontginning 

in Wallis intensief geworden. Op het eerste 

zicht merkt men al dat de technieken ver-

schillend zijn van vroeger. De belangrijkste 

verandering : de openingen zijn groter, de 

mechanische tussenkomst en het dode hout 

laat men op de grond liggen. In de bergbos-

sen groeien de bomen in groepen en hebben 

veel licht nodig om zich te ontwikkelen. De 

bosbouwers maken openingen door de dikke 

onstabiele en verrottende bomen en scha-

duwgevende bomen om te hakken.

Dankzij deze openingen in het Zau Zoura bos, 

komen er stilaan nieuwe plantjes tevoorschijn 

en vervangen zo de omgehakte bomen. Vo-

gels en dieren trekken voordeel uit de essen-

tiële biodiversiteit die ontstaan is door de be-

schermingsfunctie van het bos.

De openingen zorgen voor de groei van het 

voedsel voor de hoefdieren en vermijden dat 

de herten en reebokken de ontwikkeling van 

het bos in gevaar brengen.

De bevolking begrijpt moeilijk waarom de 

takken niet opgeraapt worden. Het oprapen 

en ophopen van de takken is niet noodzake-

lijk in de natuur. Het hout dat op de grond 

blijft liggen verrot geleidelijk en verrijkt het 

bos met humus.

De houthakkers van de “Triage Forestier van 

Anniviers” hakken de bomen op 1m van de 

grond om de sneeuw tegen te houden en de 

vallende stenen te vertragen en een bescher-

ming te bieden aan de jonge plantjes.

De ergste gevaren voor onze bossen zijn : 

brand, schorskevers en de felle druk van de 

vrijetijdsactiviteiten, zoals wilde ski, sneeuw-

raketten, VTT op niet aangelegde paden. 

Deze activiteiten storen de fauna en verster-

ken de druk van het wild op de bossen.

We kunnen onze bossen beschermen door 

de rust en beschermingszones te respecteren, 

door geen vuur te maken, de honden aan de 

leiband te houden en op de aangelegde pa-

den te blijven.

P O S T S
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De bergbossen evolueren voortdurend. 

De werken van de bosbouwers lijken soms 

streng, maar de verworven kennis laat hen 

toe de natuur optimaal te valoriseren.

Door de omgehakte bomen kunnen de bos-

sen zich vernieuwen en nog een hele tijd talrij-

ke diensten aan onze samenleving bewijzen.

Prettige wandeling in onze bossen.

H E T  B O S K A P P E N  O P  « T S O U G D I R E S »  Z I N A L

I N H E E M S E  L A R I K S

M E E R  I N F O R M AT I E
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POST 12 – DE VIVIANE ORKAAN

Orkaan Viviane, op 21 en 22 februari 1990, 
heeft meer dan 808 van de bomen op een 
oppervlakte van 4,5 ha, omvergeblazen. 
door Marcel Barmaz, voergere boswachter van de “triage d’Ayer-Grimentz”

De naam ZAU ZOURA, “gezworen bos” in het 

dialect komt van de beslissing door de dorps-

bewoners genomen om een verbod in te stel-

len op het bos. Bewust van de beschermende 

rol van dit bos tegen lawines en vallende ste-

nen, verbieden de dorpsbewoners gedurende 

tientallen jaren elke exploitatie van het hout.

Dit verbod heeft tot een sterke groei geleid, 

Zodat door de ouder wordende bomen het 

licht en een groot deel van de neerslag niet 

meer tot de grond komen. Hierdoor kunnen 

de granen niet meer ontkiemen om op een 

natuurlijke wijze tot nieuwe bomen te groei-

en. Op het einde van de jaren 1980 vertoon-

den hoge sparren tekenen van veroudering 

en onvastheid. Wat men ondervond bij de 

Viviane Orkaan op 21 en 22 februari 1990, 

die meer dan 80 % van de bomen, over een 

oppervlakte van 4,5 ha omvergeblazen heeft.

Ecologisch gezien zijn heftige fenomenen als 

brand, stormen, lawines op zich niet zo pro-

blematisch. Inderdaad, het verdwijnen van 

een dichtbegroeid en eenvormig bos geeft de 

kans aan andere levende wezens deze zones 

te koloniseren.

Op een redelijke termijn zullen alle soorten 

hun plaats vinden door vrijgekomen zones en 

de beschikbare voedingsstoffen gebruiken en 

zo een nieuw rijk en evenwichtig ecosysteem 

vormen. De mens beschouwen deze evene-

menten echter als natuurrampen, omdat het 

verdwijnen van hun bos voorlopig hun infra-

structuur bedreigt : dorpen, wegen en andere 

bebouwingen.

Na de orkaan en om het dorp AYER en de 

cantonale weg Vissoie-Zinal te beschermen, 

werden er belangrijke werken uitgevoerd. 

Eerst bouwde men beschermingen tegen la-

wines en houten beschuttingen. Deze tech-

nische oplossingen vormden een doeltref-

fende bescherming tegen de sneeuwdruk op 

de jonge bomen die geplant werden, t.t.z. 

10.500 lariksbomen en 3000 lijsterbessenbo-

men. Een druppelsbesproeiingssysteem werd 

eveneens geplaatst voor de goede ontwikke-

ling van de beplanting. Vijf jaar later kon men 

zien dat 95 % van de jonge planten nog in 

leven waren.

In 2016 hebben we een verjongd en gevari-

eerd bos met lariks, spar en arola In het tus-

sengedeelte : loofbomen, lijsterbessenbomen 

en ander wilgen bieden de hoefdieren de 

nodige voeding dankzij de variëteit grasplan-

P O S T S
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ten die de bodem bedekken. De aangename 

open plekken geven licht voor een mooie en 

rijke biodiversiteit. Al deze elementen zijn het 

begin van een half-doordringbaar en afwis-

selend bewoond en bebouwd bos en zal Zau 

Zoura nog lang zijn beschermende, produc-

tieve en sociale rol laten vervullen.

VA N G N E T

B E P L A N T I N G  VA N  J O N G E  B O M E N

M E E R  I N F O R M AT I E
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POST 13 – DE MIJNEN VAN GOLLYRE

Deze rotsen verbergen een ets die glas blauw 
kleurt en het metaal verhardt. 
door Stefan Ansermet, mineralogist

Deze rotsen verbergen een ets die glas blauw 

kleurt en het metaal verhardt. 

Bij het ravijn van de Goor bevinden zich over-

blijfselen van een tiental galerijen van de 

achtergelaten mijn van Gollyre. De vandaag 

ingestorte galerijen maakten deel uit van een 

oude kobalt exploitatie die zich uitstrekte tot 

de grote “Grand Praz” mijn, boven de Bour-

rimonts. De gemiddelde dikte van de mijna-

der was 50 cm en de ets was hoofdzakelijk 

samengesteld uit gersdorffiet en skutterudiet 

(smaltiet) in een dolomieten gesteente.

De naam kobalt komt van Kobelt, naam van 

een boosaardige en grappen makende geest 

die in de diepste hoeken van de aarde leeft : 

volgens de Germaanse tradities.

Kobalt wordt sind 2250 jaar voor J.C. gebruikt 

als blauwe kleur voor glas en ceramiek, on-

der de naam “Blauw van Nippour”. Onder de 

naam “smalt” wordt hij door de schilder (Le 

Titan, Véronèse, Le Greco, Rubens, Breughel, 

Rembrandt, enz….) tijdens de Renaissance als 

blauw pigment gebruikt. Heel hard, roestvrij, 

magnetisch en op 1495 ° smeltend, heeft 

metaalkobalt uitzonderlijke mechanische ei-

genschappen voor het maken van : magneet, 

ultra resistente metaalmengsels voor machi-

nes, onderdelen voor straalmotoren van vlieg-

tuigen of lucht en ruimtevaart, een in de me-

dische sector belangrijk radioactief isotoop, 

magneet… Tenslotte is kobalt onontbeerlijk 

voor het menselijk leven om de vitamine B12 

(cobalamine) .

In Anniviers in 1767 gemeld, werd dit metaal 

tot 1865 sporadisch ontgonnen. Men kent de 

exacte productie van Gollyre niet omdat deze 

vermengd werd met die van Grand Praz. Men 

weet wel dat deze 2 mijnen tussen 1849 en 

1858 toch 164 ton ets ontgonnen hebben, 

wat in die tijd een netto winst van 176.000 

Zwitserse frank opleverde, wat vandaag meer 

dan 12 miljoen betekent.

Hoe vaak hebben we echter niet moeten ho-

ren : “Wallis is rijk aan arme mijnen“ ?

Ter herinnering : het gemiddeld loon van een 

mijnwerker in Wallis bedroeg 2.80 frank per 

dag, in 1856.

P O S T S



31

M I J N  I N  G O L LY R E
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POST 14 – DE MORENE

Hoe lang houdt u het uit op deze helling 
in juli om 12 u. in volle zon? 
Céline VUITTON en Mirko D’INVERNO, botanisten

Gelukkig kunt u de schaduw en de fontein 

van het dorp opzoeken. Maar de planten on-

der uw voeten zitten stevig ingeworteld ! En 

toch klagen ze niet. Hier vindt u enkele soor-

ten die zich bijzonder goed aan de hitte en de 

droogte aanpassen: de Xerothermophielen.

Zij hebben talrijke aanpassingsmethoden: de 

maat en de oppervlakte van hun bladeren 

verminderen, hun bladeren plooien, de be-

haring vermeerderen, zich met een lichte was 

bedekken, de zuigkracht van hun wortels ver-

sterken, wortels tot het ondergronds water 

leiden, het water opslaan, enz….

Op de rotsen groeit bv. Het witte vetkruid 

(sedum album) met zijn kleine dikke, ovale 

blaadjes. Het slaat reserves water op in de 

bladeren die daardoor dikker worden. Zijn 

wortels hebben een zuigkracht 15 keer ster-

ker dan de luchtdruk. Dit kruid maakt deel uit 

van de vetplantenfamilie, zoals het daklook 

(sempervirum tectorum).

Een ondergrond met een heterogene PH.

De doorlatende ondergrond van dit oord ont-

stond bij de terugtrekking van het ijs, op een 

morene. De morene is een mineraal substraat 

samengesteld uit verschillende verpletterde 

rotsblokken die door een gletsjer werd mee-

gesleurd. De moederrots is hier kiezelhou-

dend (zure PH), maar aan de oppervlakte kan 

de bodem kalkachtige delen bevatten (neu-

traal-basis PH). De zuurbes (Berberis vulgaris) 

en de doorlevende sla (lactuca perennis) kalk 

minnende planten met prachtige blauw-roze 

bloemetjes zoals de cichorei, getuigen hier-

van. De aanwezigheid van het alsem St.Jans-

kruid (Artemisia absinthium), bekend ingredi-

ent van het absint, met gekartelde en zeeg-

roene bladeren toont ook kiezelhoudende, 

zure zones aan.

Parasietplanten.

Zoek lange rode draden, rond tijmplanten of 

peulgewassen vermengd, dan hebben we een 

holoparasierte plant (cuscuta epithymum). Ze 

eigent zich het water toe, de mineralen, de 

suikers (energiebron) van haar gastplant door 

zich aan haar cellen vast te zuigen. Geen 

chlorophiel meer nodig voor de fotosynthe-

se ! Wat niet het geval is voor de(rhinantus 

alectorolophus) die men hogerop vindt.. Deze 

is nog steeds groen, teken dat zij haar eigen 

suikers nog verwerkt, maar ze haalt het water 

en de mineralen toch uit de wortels van de 

grasachtige. Het is een hemi parasiet. 

Arm, doorlatend met een heterogene PH en 

in volle zon, is dit een moeilijke en gevarieer-

de bodem. Geen enkel soort kan de andere 

domineren door zich bovenmatig te ontwik-

kelen. Zo vinden er veel bloemplanten hun 

P O S T S



33

plaatsje. Hun geconcentreerde nectar lokt 

vele insecten. De biodiversiteit van zo’n weide 

is uiterst rijk en kwetsbaar. 

Om ze te beschermen zou het beter zijn door 

er bv. geiten in plaats van koeien te laten gra-

zen.

G E W O N E  H U I S L O O K

M E E R J A R I G E  S L A

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post14
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POST 15 – DE LANDBOUW

Om het actuele Anniviard-landschap te 
ontcijferen, moet men de levenswijze van de 
vroegere landbouwers begrijpen.
Manu ZUFFEREY, bergbegeleider

De moraine van de vroegere STAND scheidt 

twee kleine dalen; het dorp is op de meest 

schaduwrijke gebouwd. Ten zuiden heeft het 

landschap talrijke overblijfselen van het oude 

agro-pastoraal systeem behouden.

Om het vroegere gebruik van het grondge-

bied te begrijpen moet men de wegen uit het 

landschap verwijderen. Men verplaatste zich 

te voet of op ezelsrug, de weg bereikte het 

dorp pas in 1912 en Zinal in 1957.

Daarbij was de eigendom opgesplitst, de 

verdelingen, de erfenissen en huwelijken 

verspreidden de landgoederen. Op de aarde 

wegen “woelden” de Anniviards” onophou-

delijk met hun vee.

Het is onmogelijk de voedergewassen in een 

grote boerderij te centraliseren, ieder perceel 

heeft zijn eigen schuur, waar het vee terecht 

kan zolang er een hooivoorraad is , of op de 

omliggende weiden. Wanneer het voeder op 

was, verhuisde mens en dier naar een ander 

perceel.

Het hoofddorp moest in de landbouwzone 

gecentraliseerd zijn, naast een bergrivier 

en bronnen, maar met weinig zon. Om zo-

veel mogelijk landbouwgrond te behouden, 

bouwde men dicht op elkaar. Smalle steegjes 

scheidden de met lariks gebouwde huisjes. 

De gronden in de onmiddellijke omgeving 

moesten groenteteelt toelaten. De moestuin 

bezorgde verse producten die meer onder-

houd en water vergden.

De omvorming en voorraadinfrastructuren, 

“raccard”, molen, oven en zolder bevinden 

zich in het dorp en in de velden in de onmid-

dellijke omgeving.

Op de meer zonnige heuvels, maar moeilijk te 

bevloeien, kweekte men graangewassen, ko-

ren, gerst en vooral rogge. Muurtjes hielden 

de grond tegen en scheidden de percelen. 

De weiden tot de bosrand werden gemaaid, 

het vee trok van juni tot september naar de 

Alpenweiden, schapen, geiten en ezels ble-

ven op de onvruchtbare weiden. De vroegere 

landbouw bezette ieder beschikbaar stukje 

grond tot aan berghoogte.

Vanaf de 15e eeuw en voornamelijk om wijn-

gaarden te bebouwen, hebben de Anniviards 

gronden in de vlakte rond Sierre gekocht. Zij 

bouwden er voorlopige dorpen die nu de 

oude wijken van de actuele stad vormen. 

Door de berijdbare wegen en het verminde-

ren van de berglandbouw, werden de prio-

riteiten van de autochtonen gewijzigd.

Om hun inspanningen rendabel te maken, 
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concentreren de landbouwers zich op de 

beste gronden, de bossen bevinden zich in 

verwaarloosde zones.

Om het actuele Anniviard landschap te ontcij-

feren moet men de levenswijze van de vroe-

gere boeren begrijpen.

M E E R  I N F O R M AT I E

www.valdanniviers.ch/zau-zoura-post15
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