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Corsica, GR20

Europa's beroemdste GR van noord naar zuid

De GR20 is een begrip onder bergwandelaars. Bijna allemaal hopen ze dit zware pad, dat het

spectaculaire Corsicaanse granietgebergte van noord naar zuid doorsnijdt, ooit eens af te leggen. Met

z’n 185km, 11000 hoogtemeters en soms moeilijk begaanbare paden is de tocht een van de

zwaardere in z’n soort. Wij begonnen er in Calenzana met z’n drieën aan op de 30e augustus, en

wandelden 15 dagen later en een formidabele ervaring rijker Conca binnen, aan de andere kant van

het eiland.

Verslag van Willem, 11 januari 2008.

Valse start

3u50. Daar gaat de wekker. Een vuistslag later dwaal ik de trappen af. Wat een afgrijselijk uur om op te staan. Een
ontbijt, een laatste snelle bagagecheck en een autorit later staan we in Rijsel. Het wordt net licht als de TGV iets
voor zeven uur Parijs binnenrolt. Allemaal in de regen. Militaire politie met zware machinegeweren patrouilleert
door de stations. Brrr… Om 10u30 passeren we de Mont Ventoux en rijden we de Provence binnen. En iets na de
middag staan we in de stralende zon en bij goed 25 graden in Nice uit te kijken op de Middellandse zee. De stranden
liggen nog propvol. We kijken een beetje rond en zakken rond 15u af naar de haven, waar om 16u30 onze boot
richting Calvi vertrekt.

Maar voor de eerste keer hebben we dikke pech. Terwijl we aan het kantoortje van Corsica&Sardinia Ferries zitten
te wachten, komt een man ons tegemoet om ons te zeggen dat de boot is afgelast vanwege teveel wind op Corsica.
Een beetje verbijsterd nemen we zijn lift naar het hoofdkantoor aan. In Nice staat er zelfs geen briesje. Op het
hoofdkantoor staat nog een hele rij gestranden. De volgende boot vertrekt pas de volgende ochtend om 8u30.
Bovendien kan men ons geen slaapplaats aanbieden, ook al stellen we voor om ergens een loods te zoeken waar we
ons matje kunnen uitrollen. Naar de jeugdherberg dus, waar we 23 euro betalen voor een plaatsje op een broeierige
8-persoonskamer waar we bovendien constant worden lastiggevallen door een Italiaanse macho. We zijn al meteen
één van ons twee reservedagen kwijt en zijn nog eens afgezet ook. Met een stevige kater kruipen we al om 21u in
de krakende tweepersoonsbedden.

De volgende ochtend moeten we vroeg uit de veren en krijgen we als ontbijt het kurkdroge stokbrood van de vorige
dag. De bakker komt pas na 7u… We snellen naar de haven en varen om 8u30 af. Ditmaal zitten we op de grote
ferry en niet op de hoovercraft die we normaal hadden genomen, en na een tijdje wordt ons duidelijk waarom. De
zee wordt gaandeweg ruwer en wanneer de Corsicaanse kust in zicht is, gaat de boot vervaarlijk op de golven
hangen en kletteren de glazen in de bar op de grond. De skyline van Corsica ziet er behoorlijk indrukwekkend uit.
Terwijl het zeewater ons om de oren vliegt staan we er langdurig naar te kijken. Daar moeten we dus over. Ik meen
de unieke contouren van de Paglia Orba al te herkennen.

Om half twee ’s middags varen we Calvi binnen. We snellen naar de Citadel, maar missen de bus naar Calenzana op
een haar na. Weeral pech. We stappen de eerste 5km langs de Route National af en krijgen daarna een niet eens
gevraagde lift. Het is 15u als we neerploffen op het keiharde bivakplekje naast de Gîte van Calenzana. Na 36 uur
hebben we onze bestemming eindelijk bereikt. De volgende nacht worden we nog getracteerd op de zwaarste storm
op Corsica in 26 jaar, met, zo lezen we later, langs de kust windstoten tot 168km/h (!!!). De bivakplaats ligt
gelukkig nogal beschut, maar dat kan niet beletten dat er enkele tenten tegen de vlakte gaan. De mijne houdt
makkelijk stand, maar de hele nacht waaien wel vegen zand door het gaas van de tentdeur in m’n gezicht. Nadat
we de volgende ochtend onze spullen hebben afgestoft en opgeruimd, kunnen we eindelijk beginnen aan hetgene
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waarvoor we eigelijk gekomen waren: de GR20.

Stevig begin

Het noordelijke deel van de GR20 staat te boek als het zwaarste, en de eerste 3 etappes, en in het bijzonder de 2e,
staan te boek als zware etappe’s in het noordelijk deel. De eerste dag verloopt, op één passage van een uurtje na,
over goed uitgetreden paden, maar vindt z’n moeilijkheid in het verticale hoogteverschil van bijna anderhalve
kilometer dat overwonnen moet worden. Een eerste dag is bovendien altijd moeilijk en Nicolas en ik klimmen dan
wel behoorlijk, Laurens moet nog wat in z’n ritme komen. We overwinnen een eerste col, dan een tweede, dan een
derde. Stilaan openen zich de eerste mooie uitzichten op het granietgebergte. We zijn redelijk laat vertrokken en
lopen achteraan de groep van zo’n 30 mensen die de etappe vandaag aflegt. Al snel is duidelijk dat er vandaag geen
onweer in de lucht hangt en we stappen dan ook op een rustig tempo tot de refuge, die we rond 16u bereiken. In
het westen stijgen rookwolken op uit het volgende dal, volgens de gardien afkomstig van een kleine bosbrand. Na
onze spaghetteria genieten we van een buitenaards mooie zonsondergang en een melkweg-spektakel waar we in
België enkel van kunnen dromen. Een heerlijke eerste avond in de bergen.

Op de tweede dag worden onze technische kwaliteiten voor een eerste maal serieus getest. Na een lastige en
enerverende klim over grote rotsblokken die nu en dan wat acrobatie vereisen, staan we rond half elf op de Bocca
Piccaia. Van hier hebben we een ongeloofelijk uitzicht op de spectaculaire Cirque de Bonifatu. Enorm steile
rotswanden vallen honderden meters af in het beboste dal. Aan de andere kant van de Cirque zien we de col liggen
waar we naartoe moeten. Het is één van de lastigste stukken van de hele tocht, met enkele klauterpartijen, een
steile passage over een puinhelling en soms wat gebrekkige markering, waardoor we eenmaal van het pad afdwalen.
De hitte weegt ook behoorlijk zwaar en we zweten als paarden. Na een paar uur komen we aan op onze bestemming
en beginnen we aan de lange en steile afdaling naar de hut van Carrozzu. Het eerste deel gaat over een redelijk
mooi pad, de laatste honderden daalmeters over paden die bestaan uit een dikke laag losse keien, waarop het niet
echt prettig wandelen is. Het is mijn persoonlijke dieptepunt van de tocht. Een beetje uitgeblust komen we laat in
de namiddag aan. De douche achteraf (een tuinslang die over een rots hangt met ijskoud water) doet deugd. We
komen stilaan in het GR-ritme : al om 21u liggen we vredig te slapen.

Geen brood te krijgen de volgende ochtend, onze reservevoorraad noten wordt dus aangesproken. Na een kwartier
stappen gaan we over het hangbrugje over de Spasimata-rivier. De daaropvolgende klim naar Lac de la Muvrella is
behoorlijk stevig, maar veel minder technisch dan gisteren en bovendien is er geregeld een kabel gespannen.
Eenmaal boven nemen we een duik in het paradijslijk mooie maar wel erg koude meer. Het is opnieuw uitgesproken
zonnig en behoorlijk warm. Na een uurtje rust nemen we de laatste steile couloir richting col. Een wat technischer
stukje naar de volgende col volgt. Vandaar zien we het oude skioord Haut-Asco al liggen. Het is een steile afdaling,
maar wel over homogene, vaste rotspartijen en daarop voel ik me uitstekend in m’n vel. In het dorpje drinken we
op het terras van de refuge een pint. We doen inkopen in het winkeltje met de gardienne die iedereen, zelfs beren
van venten, aanspreekt met “mon petit coco”. Ons avondmaal bestaat uit bijna 3 kilo ravioli voor ons drieën. Wat
praten wat met andere trekkers en laden ons op voor de grote dag van morgen.

Cirque de la Solitude

De passage van de GR20 die bij de meeste mensen het meest tot de verbeelding spreekt is zonder twijfel de Cirque
de la Solitude. Het geïmproviseerde pad duikt hier een indrukwekkend keteldal in via erg steile rotswanden en klimt
er langs de andere kant via een al even steile wand terug uit. We staan op als de sterren nog prijken aan de hemel
om zo vroeg mogelijk op pad te zijn. Na een relatief rustige klim door het schitterende Valle d’Asco staan we nog
voor 10u op de Col Perdu, de toegangspoort tot de Cirque. In de diepte zien we de kettingen hangen en enkele
mensen zéér behoedzaam afdalen. Een helikoper vliegt over. Hier vallen elk jaar wel enkele gewonden en soms zelfs
doden, vooral bij slechte weersomstandigheden. Gelukkig mogen wij voor de vierde dag op rij genieten van prachtig
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helder weer.
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We spelen nog wat energievoer naar binnen en beginnen aan de afdaling. Het eerste stuk is goed beveiligd met
kettingen en op één passage na, waar quasi geen houvast voor handen of voeten aanwezig is en ik me even aan de
kabel een heel klein stukje naar beneden moet laten zakken, is het voor iemand zonder hoogtevrees niet echt
onoverkomelijk. Laurens heeft die helaas wel en hij moet tijdens de afdaling, waar we hem meter voor meter naar
beneden begeleiden, duizend angsten doorstaan. Gelukkig houdt hij het hoofd goed koel en staan we, weliswaar na
zo’n twee uur, beneden. We nemen een lange pauze en beginnen daarna aan de klim, die volgens een man die deze
tocht al meermaals heeft gedaan, een stuk makkelijker is. We gaan inderdaad vlot naar boven, eerst over een steile
rotswand met goeie kabelzekering en een laddertje, daarna door een couloir en over een steile puinhelling. Rond
14u bereiken we de Bocca Minuta, toch opgelucht deze passage achter de rug te hebben. Een relatief rustige
afdaling naar de refuge van Tighiettu volgt nog, eerst over losse stenen, daarna over relatief makkelijke
rotspartijen. We zijn de enigen die hier vanavond de tent opzetten, de meeste andere trekkers zijn doorgewandeld
tot de Bergeries de Vallone, een halfuurtje verder. Dat vonden we niet echt nodig aangezien we morgen een korte
dag inlassen. De zonsondergang is andermaal prachtig. Charly, de huttenwaard, trakteert op koekjes. We nuttigen
een flesje Corsicaanse tafelwijn en gaan slapen.

De volgende ochtend slapen we wat uit, pas om 7u30 kruipen we uit de slaapzak en het is al tegen 9u als we
vetrekken. Het eerste deel van de etappe is een makkie, eerst wat afdalen naar de Bergeries de Vallone en daarna
door de bossen naar de voet van de klim richting Bocca di Foggialle. We duiken nog eens in het beekje langs het
pad, eten, en beginnen aan de klim. Deze is minder van de poes, vooral het middelste stuk. Eenmaal boven opent
zich een wijds uitzicht naar de minder rotsachtige bergen in het zuiden. Rond 14u30 staan we aan de refuge. Ik klim
nog even op m’n eentje naar de Col des Maures, tussen de Capu Tafonatu en de Paglia Orba. Zonder rugzak van
17kg fladder ik in 10 minuten tot boven. Aan de andere kant van de col ligt nog een sneeuwvlek, hoewel het al begin
september is. Behoorlijk uitzondelijk, zo weten de gardiens ons te vertellen. Augustus is hier blijkbaar uitzondelijk
kil en somber geweest. Aangezien ik zo snel ga besluit ik het eerste stukje van de Paglia Orba er nog bij te nemen.
Tot boven kan ik helaas niet, aangezien ik Laurens en Nicolas had gezegd niet meer dan een uur onderweg te zijn.
Ik ga hoog genoeg om het “oog” van de Capu Tafonatu goed te kunnen zien en keer dan terug naar de refuge. De
gardien van Ciotullu di i Mori is een attractie op zich. Bij elke vraag die je hem stelt komen er enkele dierlijke
geluiden uit. Misschien daarom dat iedereen constant koekjes ging kopen.

De hele GR20 in één dag

Als er één etappe is die me is bijgebleven, dan is het wel die van Ciutullu di i Mori naar Manganu. Met z’n acht uur
en 22km de langste van de hele tocht (als je niet al te veel etappes dubbelt toch), en met alle ingrediënten voor
een onvergetelijke tocht : Passages over de crêtes, een stuk door het bos, het recht uit het paradijs gerukte Lac de
Nino en de tocht over de vlaktes van het Tavignano-plateau.

We staan nog lang voor zonsopkomst op om aan deze lange dag te beginnen. De eerste minuten over de crêtes komt
de rode vuurbol net over de bergen piepen. Fantastische beelden, een zicht dat zich vele tientallen kilometers
uitstrekt. We dalen af naar de Golo-rivier en daarna door het dal ervan richting Bergeries de Radule. We kopen er
een (overheerlijke) geitenkaas voor ’s middags. Door de bossen gaat het naar Castel di Verghio, waar we eten kopen
voor tot Vizzavona, binnen 3 dagen. Alhoewel we goed hebben doorgestapt lopen we toch achter op het schema van
de topo, dus draaien we de gashendel op de autosnelweg-paden richting Col Saint-Pierre eens goed open. We leggen
dit stuk af in minder dan een uur ipv 1u40.
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De bomen op de top, die op onvoorstelbare wijze met hun kruin bijna plat tegen de grond hangend naar het zuiden
zijn gegroeid, zijn nog mooier dan op de foto’s. We eten naast één ervan ons stokbrood en gedroogde bananen, in
het gezelschap van enkele van onze vaste medewandelaars, die we intussen al met passende namen hebben bedacht
: Asterix en Obelix (de ene leek op Asterix enja, dan noem je z’n vriend gewoon Obelix, vooral als hij ’s avonds een
wit-blauwe trainingsbroek draagt), alcoholbeen (een man die elk schrammetje op z’n benen met een geweldige
hoeveelheid rood ontsmettingsmiddel behandelt, en na een week GR20 is dat echt geen zicht meer), onderbroek-
man (een sympathieke kerel die vanaf het moment dat de warmte wat opkomt zo ongeveer al z’n kleren uitspeelt),
schilfertje (een Belgisch student die de eerste dag z’n zonnecrème was vergeten) en last but not least “den ouwen”
(ook wel Christian genaamd, een man van 71 (!!!) die op bewonderenswaardige manier en tegen een meer dan
degelijk tempo de hele GR wandelde en ons nu en dan een pintje trakteerde).

Enfin, na de Col Saint-Pierre volgt een rustige klim van bijna 500m tot Bocca a Reta. Naar de top toe geweldige
vergezichten, van de Paglia Orba in het noorden tot niet nader bepaalde afstand (heel ver) in het zuiden. Eenmaal
over de top maken de ruige bergen plots plaats voor een ontroerend schouwspel. Onder je, op meer dan 1700 meter
hoogte, verschijnt eerst een groene vlakte met de typisch Corsicaanse “pozzines” (kleine eilandjes), en daarna het
schitterende Lac de Nino. Wilde paarden grazen op de oevers. Het lijkt een scène die recht uit de Bucolica van
Vergilius komt. We ploffen eventjes neer om dit tot ons te nemen.

Met tegenzin laten we dit unieke plekje even later achter ons. Tussen de galopperende paarden doorkruisen we eerst
de vlakte van de Tavignano-rivier en daarna de Piano di Campotile. Anderhalf uur over mooie, vlakke paden. Op
zo’n stukken glijden de gedachten helemaal af. De barre rotspieken voor ons dansen in de zon. Om 15u30 bereiken
we de refuge van Manganu. We spoelen zweet en stof af in de beek onder de refuge. Wat een dag.

Zon, zon, zon…

De volgende dag staat de laatste technisch zware etappe op het programma. Vanaf Manganu gaat het steil omhoog
naar de Brèche de Capitellu, het z’n 2218m de hoogste col van de GR20. Al snel laten we een groep van Joker
Reizen, die van hier tot Vizzanona wandelt, achter ons. Enkelen van hen hebben het al behoorlijk lastig op de
makkelijke aanloopstrook. Niet de ideale etappe om mee te beginnen, volgens ons… Het laatste stuk van de klim is
wel behoorlijk zwaar, over grote rotsblokken gaat het naar de Brèche. Daar worden onze inspanningen beloond met
een prachtig zicht op de in de diepte gelegen meertjes van Capitellu en Melo.

We werken wat stokbrood naar binnen en lopen vervolgens min of meer langs de kam rechts om de meertjes.
Tijdens het eerste stuk komen we de twee laatste echte klauterpartijtjes tegen, op weg naar de Col de la Haute
Route moeten we nog over een vervelend blokkenveld. Het weer is opnieuw prachtig en de uitzichten geweldig. M’n
zonnehoedje ben ik ergens kwijtgespeeld, overal waar we water tegenkomen steek ik er m’n hoofd eens in voor wat
verkoeling. Rond 14u hebben we er de laatste klim opzitten. Gelukkig maar, want we hebben alledrie niet zo’n
topdag en komen puffend boven. De afdaling naar Petra Piana is schitterend. Rond 15u30 liggen we er in het gras.
Joker komt aan rond 17u, enkele andere groepen voor wie dit de eerste dag was pas na zessen. Sommige hebben we
daarna niet meer teruggezien. Het is de drukste plaats die we op de hele GR zijn tegengekomen, met minstens 30
tentjes (bij sommige refuges stonden er maar een vijftal). De Belgen zijn er zéér ruim vertegenwoordigd. Het doet
deugd om met wat mensen van thuis te kunnen praten.
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Aangezien de zon ook de volgende dag nog steeds geen minuut pauze neemt, besluiten we de route over de crêtes
te nemen richting Onda. Ten eerste omdat die mooier is, ten tweede omdat ze ons een rustige dag van maar 4u
stappen biedt. Technisch is het wel iets moeilijker dan de standaardroute door de vallei, maar daar draaien we al
lang ons hand niet meer voor om. Mijn indruk van het Belgische leger wordt er die dag niet beter op. Twee
militairen van een jaar of 40 met een bierbuik zo groot als hun rugzak staan om de vijf meter uit te hijgen terwijl
wij fluitend naar boven gaan. ’s Avonds slagen ze er ook nog in om met hun Esbit-kookblokjes op een haar na de
hele kampeerweide bij Onda in de fik te zetten. We kunnen het brandende gras nog blussen met onze flessen water.
Zelf waren de heren intussen gaan douchen… De route over de crêtes biedt uitzichten over het massief van de Monte
Rotondo in het noorden, tot Ajaccio in het westen en de kust in het oosten (bij zeer helder weer, dat wij gelukkig
hebben), en eindeloos ver naar het zuiden. Er zit één pittig klimmetje in, op weg naar Serra di Tenda. De afdaling
naar Onda is behoorlijk lang.

In Onda staan we op rond 6u45, net wanneer de groep van Joker vertrekt voor z’n laatste etappe. Ze hebben, tegen
de raad van de meeste mensen in, besloten om via de variante over de Monte d’Oro te lopen. Een klim van 1000
meter, met daarna nog eens 1500 meter afdaling. Gelukkig hebben ze het uiteindelijk toch niet gedaan. Zelf gaan
we behoorlijk vlotjes vandaag : de klim naar Pointe Muratello doen we in 2/3e van de tijd die de topo aangeeft, iets
wat vanaf nu eerder regel dan uitzondering wordt. Laurens, die het de eerste dagen toch behoorlijk zwaar had
tijdens de beklimmingen, zit nu lekker in z’n ritme en we steken de ene na de andere wandelaar voorbij. Eenmaal

http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/CorsicaGR2002/photo#5156784644359393074
http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/CorsicaGR2002/photo#5156784764618477378
http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/CorsicaGR2002/photo#5156784807568150370


boven genieten we van ons laatste uitzicht op het noorden. Voor het eerst vormt zich wat cumulusbewolking, dus
beginnen we toch maar snel aan de eindeloze afdaling naar Vizzavona. Het eerste deel gaat nog over paden die we
van het noorden gewoon zijn, maar eenmaal in het bos kunnen we echt beginnen doorvlammen. Tijdens de laatste
kilometers lopen we tussen hele hordes dagjesmensen op sportschoenen die ons met grote ogen aanstaren (Uit
respect? Of vanwege de stank?). Enfin, om 14u30 staan we in Vizzavona aan het bord dat het einde van het
noordelijke deel van de GR markeert. Het is 7 september, en na 9 dagen hebben we er het zwaarste deel opzitten.
Het blijft die dag bij wat onweersdreiging. We eten een biefstuk-friet in het Restaurant de la Gare, uitgebaat door
de stationschef.

De autostrades van het zuiden

Als je piketten kapot wil krijgen, ga dan daar het bivakplekje achter het station van Vizzavona. We zijn nogal
verbaasd als we horen dat het gratis is, maar de reden is ons al snel duidelijk. Een steen is het er, de grond. Na 2
piketten doormidden te hebben geslaan, geven we het op. Ons oog valt plots op een vervallen, nooit afgewerkt
huisje 20 meter verder. Na een kleine inspectie blijkt de rechterkamer nog mee te vallen en we rollen er ons matjes
uit. De linkerkamer lijkt meer uit een horrorfilm gerukt, inclusief offerblok en bijl. Het is volle maan en ’s avonds
huilen de honden. Een beetje een vreemde nacht, maar best wel grappig. De man met de hakbijl komt uiteindelijk
toch niet. We slapen goed en moeten de volgende ochtend geen tent opruimen.

Na een snel ontbijt gaan we nog inkopen doen ik het winkeltje bij het station. Ondanks het feit dat Vizzavona aan
één van de hoofdwegen van Corsica ligt, maakt de rotzak van een uitbater gebruik van zijn monopoliepositie om
schandalig hoge prijzen te vragen. Toch wel 2 à 3 keer wat je in België zou betalen. We hebben echter geen keus en
slaan eten in voor zes dagen, tot Conca. Later blijkt dat je in E Capanelle ook een zeer behoorlijk assortiment aan
etenswaar hebt, voor veel minder geld. Wachten tot daar is de boodschap!

De eerste etappe van het zuidelijk deel is een lachtertje. Alleen de rugzakken, die met 5 kilo eten extra en nog
eens 3 liter water nu toch wel ruim 20 kilo wegen, maken de start wat moeilijk. Het pad klimt rustig door de bossen
naar de Bocca Palmente, zo’n 700 meter naar boven. Het laatste deel van de klim door een heidelandschap is
prachtig. Langs de mooie Bergeries de Alzetta en de Crête de Cardu, met z’n enorme afgestorven Corsicaanse
dennen, gaat het richting E Capanelle. Het klimmetje op het einde is nog redelijk pittig. Al rond 13u zitten we op
het terras van de Gîte. De onweersdreiging is er opnieuw, maar (voorlopig) houden we het nog bij wat gerommel in
de verte.

Omdat de Monte Rinoso in de wolken zit, kiezen we ook de volgende dag voor de gewone GR. Bij de Bergeries de
Traggette lopen we even mis. Plots verdwijnt de markering volledig. Het pad draait net voor de huisjes scherp naar
links om links van de beek af te dalen. Als je de beek oversteekt zit je te ver. De cumulus komt weer wat vroeger
op, dus lopen we over de meestal vlakke paden tegen een stevig tempo naar de Col de Verde. We eten er op het
terras en beginnen daarna aan de klim naar de Col d’Oro. Het eerste deel door het bos is echt een kuitenbijter.
Bijzonder steil over stoffige paden. Daarna wordt het pad wat rotsachtiger en ga je vlot naar boven. Iets voor de top
komt ons plots een hond uit het niets tegemoet. We dopen hem Lassie (hoe origineel) en wandelen ermee richting
refuge van Prati. Voor het eerst in de wolken, op ons uitzicht op de oostelijke kustvlakte en zijn Etangs moeten we
tot ’s avonds wachten. Het is op dat moment dat we beseffen dat ons einddoel echt in zicht komt. Als alles goed
gaat nog 4 dagen tot Conca. Als het donker wordt ligt de straatverlichting ver in de diepte als kerstverlichting in het
landschap. Het wordt een koude nacht met extreem veel condens aan de tenten.

Al om 6u, wanneer het nog pikkedonker is, kruipen we de volgende ochtend uit de tent, want we willen voor geen
geld de zonsopkomst over de Middellandse Zee missen. Jammer dat er wat zeemist hangt, waardoor de
schemeringskleuren die we al enkele keren hebben mogen aanschouwen nu niet helemaal tot hun recht komen, maar
desondanks is het een schitterend spektakel. Technisch is dit opnieuw een iets moeilijkere dag (niet zoals het
noorden echter). We volgen de hele dag de crête en moeten hier en daar over wat steenvelden. Na een half uur
leggen we de rugzakken even langs de kant om de Punta della Cappella te beklimmen. Van naast het kruisbeeld op
de top is het uitzicht in alle richtingen overweldigend. De hond van gisteren hebben we blijkbaar wat teveel
verwend, want hij volgt ons tot aan de Col de Laparo (toch een drietal uur), waar het hem overdragen aan een Duits
koppel dat in de andere richting loopt. Zo moet ie ’s avonds toch terug in Prati zijn geraakt. De onweersdreiging
wordt voor het eerst écht reëel. Net wanneer we de tent te Usciolu snel hebben rechtgezet, vallen de eerste dikke
druppels uit de lucht. Het gerommel klikt behoorlijk luid, maar de volle laag krijgen we toch opnieuw niet. Na een
uurtje trekken de inktzwarte wolken opnieuw weg. ’s Avonds kunnen we opnieuw genieten van de melkweg.

http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/CorsicaGR2002/photo#5156785065266188194


Onweer op alle vlak

Op drie dagen van de finish staat ons een laatste stevige tocht te wachten : Acht uur van Usciolu naar Asinau, met
op het einde de beklimming van de Monte Incudine, met z’n 2134m de hoogste top van Zuid-Corsica. Door de
verwachte onweersdreiging beginnen we opnieuw in te pakken meteen er licht genoeg is. Om 7u30 zijn we op weg.
Eerst gaat het nog een stukje over de crêtes, daarna volgt de schitterende tocht over het Plateau de Coscione, het
grootste van Corsica. De Monte Incudine wordt snel groter als we op kruissnelheid deze vlakte doorkruisen.

En dan gebeurt het. Net voor het begin van de klim staan op het hangbrugje boven de Pedinielli-rivier enkele
toeristen langdurig foto’s te trekken, zonder ons door te willen laten. Er staat niet veel water in de beek dus stone-
hop ik er met Nicolas overheen. Laurens wil wachten om via de brug te gaan, maar kiest uiteindelijk ook voor onze
optie. Hij glijdt echter weg en zakt tot z’n knie in het water. Schoenen en kousen zeikenat uiteraard, en uit
frustratie snelt hij er met een gezicht als een donderwolk vandoor. Aan de oude Refuge van Pedinielli halen we hem
in. Een woordenwisseling volgt. Met Nicolas snel ik meteen door naar de top om alle negatieve energie eruit te
lopen. We doen de 700 hoogtemeters van de Incudine uiteindelijk in minder dan 1u15 ipv de 2u40 van de topo.
Boven wachten we naast het grote kruis op Laurens en leggen alles maar weer bij. Na meer dan twee weken samen
is zo’n ruzie om een futiliteit vervelend, maar niet geheel abnormaal…
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Nu deze zorgen van de baan zijn, is het opnieuw het weer dat onze aandacht trekt. Terwijl we in bloot bovenlijf en
in de zon op de top zitten zien we hevige buien over het Plateau de Coscione trekken, waar we twee uur tevoren
nog overliepen. In de buurt van de Monte Rinoso zien we de bliksemschichten naar beneden flitsen. De donder
rommelt continu op de achtergrond, maar wordt luider en luider. Het is een fascinerend schouwspel om vanop zo’n
top naar te kijken, maar het is duidelijk dat we gedonder krijgen en dus pakken we na wat gegeten en gedronken te
hebben toch maar weer snel in. Het begint pas te regenen als we het moeilijkste deel van de afdaling gehad hebben
en na een moordend snelle duik richting refuge zitten we een uurtje later, rond 15u (niet slecht voor zo’n lange
dag) toch nog min of meer droog binnen. Het echte onweer passeert ons opnieuw rakelings, en na een uurtje binnen
schuilen kunnen we de tent gaan opzetten op een van de veel te kleine plekjes die daarvoor gereserveerd zijn. ’s
Avonds geeft m’n camera na drie jaar noeste arbeid de geest. Helaas. Voor een instapmoddel deed ie het lang nog
niet slecht.

De allerlaatste loodjes

In tegenstelling tot wat ik had gevreesd, bieden de laatste twee dagen van Asinau tot Conca nog een onverwacht
spectaculair en gevarieërd landschap. De GR slingert zich over enkele lage cols en tussen overweldigende roze
granietpieken richting kust. De alpiene variante over de Aiguelles de Bavella laten we, vanwege de onweersdreiging,
letterlijk links liggen. Een uurtje later verdwijnen de pieken in de wolken en het begint te regenen als we een
drietal uur later net over de Col de Bavella zijn, geheel onterecht was onze beslissing dus niet. De mensen die de
variante deden zeiden dat hij fenomenaal mooi was, gewoon doen dus als het weer meezit! De laatste kilometers
richting I Paliri worden we opnieuw vergezeld door het rommelen van de donder in de verte en wat lichte regen.

De refuge van I Paliri, en in het bijzonder het bivakplekje net erboven, is misschien we de mooiste van de hele
tocht. De gigantische granieten rotspieken torenen er rondomrond bovenuit. Werkelijk een hele bijzondere plek. ’s
Avonds vieren we met onze gezellen die de hele tocht op hetzelfde schema als ons hebben afgehaspeld en die we
dus elke dag hebben gezien de goeie afloop. Maar om 21u liggen we toch weer in onze slaapzak. Een later uur
kunnen we ons na twee weken in de bergen niet meer inbeelden.

De laatste dag is mooier dan in de mooiste droom. Lage bewolking drijft over het landschap, de zon priemt er nu en
dan een beetje doorheen. Het landschap, nog steeds met z’n kenmerkende roze granieten torens, is gehuld in een
spookachtig licht. Allemaal erg surrealistisch. Er staat geen zuchtje wind en de stilte overdondert ons. Vergezeld
door het geluid van onze voetstappen nemen we nog een colletje, en nog eentje, en nog eentje. Allemaal
schijnbaar zonder moeite, in die twee weken is je lichaam een geoliede machine geworden. Plots zie je daar tussen
het struikgewas in de diepte Conca liggen, als op een goed schilderij. Op de achtergrond de donkere kustlijn en zijn
baaien. De kerkklokken luiden. In een roes neem je de laatste afdaling en ga je richting kerk. De GR20 zit erop. En
wanneer je binnen een kaarsje gaat branden, ben je eigelijk al stilletjes aan je volgende tocht aan het denken.

Conclusie
De GR20 is een prachtige tocht die een goeie indruk geeft van het Corsicaanse landschap. Als je ze op

15 dagen doet valt het fysiek allemaal heel goed mee. Het loont de moeite om dan ook eens een

zijsprongetje te maken om een bergtop (Paglia Orba, Monte d’Oro, Monte Rotondo, Monte Rinoso, …)

mee te pikken.

Technisch wordt de tocht volgens mij soms toch overroepen. Enkel in de Cirque de la Solitude is het

echt klauteren geblazen. De tocht lopen in september is een aanrader : minder warm en vooral veel

minder druk dan in het hoogseizoen.

Het spreekt voor zich dat een goeie fysieke conditie voor deze tocht onontbeerlijk is. Toch zijn de etappe’s zeker niet
onmogelijk te noemen. Wie van hut naar hut loopt hoeft nooit meer dan 8u per dag te stappen (volgens de topo, geoefende
wandelaars doen het een stuk sneller), en het cumulatief hoogteverschil per dag bedraagt zelden meer dan 2000m (klimmen
en dalen samen). Belangrijker is om géén hoogtevrees te hebben. Dan kunnen passages als de Cirque de la Solitude en in
mindere mate ook de Cirque de Bonifatu en het stuk rond Brèche de Capitellu een hachelijk avontuur worden.

VERVOER
Heen: TGV Lille-Paris Gard du Nord, TGV Paris Gard de Lyon-Nice. Alles samen 7 à 8u afhankelijk van overstaptijd.
Overtocht met Corsica&Sardinia Ferries van Nice naar Calvi (1x per dag). In Calvi zijn er bussen naar Calenzana om
14u30 en 18u30.
Terug : In Conca met het busje van de gîte tot Sainte-Lucie-Porto-Vecchio (3€). Daar de bus genomen richting Bastia
(14u) en in Casamozza overgestapt op die naar Calvi. 30€ voor het hele traject (meer dan 4 uur). Vanuit Calvi opnieuw
de ferry naar Nice, vandaar met de TGV terug.

Dienstregelingen nog eens goed nakijken is de boodschap:

http://picasaweb.google.co.uk/wvdoorne/CorsicaGR2002/photo#5156785597842133090


TGV
Corsica Ferries
SNCM :andere ferrymaatschappij, stuk goedkoper maar vaart minder
Corsicabus : dienstregeling van bussen en treinen

BEVOORRADING
In de meeste hutten waren wel wat koekjes en soms ook spaghetti, ravioli en dergelijke te vinden. Meestal is er ook bier (3 à
4€) , cola (3-tal €) en wijn (5 à 10€ voor een fles tafelwijn) te krijgen. Hieronder een overzicht van de bevoorradingsplaatsen
met een ruimer assortiment.

Calvi : Super-U
Calenzana : Spar
Haut-Asco/Ascu-Stagnu : winkeltje met al het noodzakelijke, ook fruit, brood, gedroogde worst, …
Tighiettu : Meer te krijgen dan in de andere hutten
Castel di Verghio : winkeltje met fruit, muesli, brood, pasta, … Weinig lichte maaltijden echter.
Vizzavona : Winkeltje met vrij ruim assortiment. ’s Ochtends ook brood vanaf 7u30. Snel zijn, want na een kwartier is
het allemaal weg.
E Capanelle : Winkeltje in de gîte met heel wat spullen. Goedkoper dan de rest !!!
Col de Bavella : piepklein kruideniertje. Schandalig duur en niet al te veel te krijgen. Geen brood.

OVERZICHT VAN ETAPPE’S
Met tijdsduur (volgens de topogids) , hoogteverschillen, technische moeilijkheid op schaal van 1 tot 5. Onze ervaring is dat
iemand met goeie fysieke conditie bergop sneller moet kunnen dan de tijden vermeld in de topo. De afdalingen daarentegen
zijn soms nogal krap gerekend.

1. Calenzana – Ortu di u Piobbu : 6u30, +1300/-50, ** (één passage ***)
2. Ortu di u Piobbu – Carozzu : 7u00, +680/-920, ****
3. Carozzu – Haut Asco/Ascu Stagnu : 6u00, +800/-640, ***
4. Haut Asco/Ascu Stagnu – Tighjiettu : 6u20, +1000/-740, *** (Cirque de la Solitude *****)
5. Tighittu – Ciutullu di I Mori, 4u00, +680/-240, **, beklimming ***
6. Ciutulli di I Mori – Manganu, 8u00, +650/-1040, * (Col Saint-Pierre tot Lac de Nino **)
7. Manganu – Petra Piana, 6u30, +850/-610, ****
8. Petra Piana – Onda via de crêtes, 4u, +350/-700, ***
9. Onda – Vizzavona, 6u00, +720/-1230, ** (*** rond de top van Pointe Muratello)

10. Vizzavona – E Capanelle, 5u15, +900/-230, *
11. E Capanelle – Prati, 6u10, +650/-410, **
12. Prati – Usciolu, 5u45, +700/-770, ** (enkele korte passages ***)
13. Usciolu – Asinau, 8u00, +850/-1070, *** (Plaine de Coscione *)
14. Asinau – Paliri, 7u00, +430/-910, ** (Alpiene variant ****)
15. Paliri – Conca, 5u00, +250/-1010, *

ENKELE LINKS
http://www.parc-naturel-corse.com/
http://www.lesdoudous.com/voyages/2003_GR20/index_gr20.html
http://www.gr20.free.fr/
http://emfs1.eps.hw.ac.uk/~ceekl2/Corse/CorseGR20/GR20.html#gr20map (veel foto’s)
http://users.skynet.be/debbekes/gr20.htm
http://paglia.orba.free.fr/gr/gr1.htm (enkele toppen langs de GR20)

Reacties

Arvid op 11 januari 2008 om 16:52

Willem, als student geologie moet je toch altijd je hamer meehebben als je op stap gaat.  Hoe kan het
dan een probleem zijn om haringen in de grond te krijgen?  Zelfs in Vizzavona :-D

Willem op 11 januari 2008 om 21:39

Lach maar 

Heiligschennis trouwens om met een geologenhamer op iets anders dan stenen te kloppen !

Apie op 12 januari 2008 om 15:42

Zelf heb ik het vliegtuig genomen naar Pisa en dan in Livorno (ben niet zeker meer van schrijfwijze)

de ferrie genomen . Een alternatief dus

dagmar stassen op 19 januari 2008 om 23:11

Zie mijn verslag van de tocht in 2006 (eind mei). Ik heb de tocht alleen gelopen en dat was heerlijk.

Zelf heb ik het vliegtuig genomen vanaf Dusseldorf naar Calvi. Je kunt vanaf het vliegveld meteen naar
de eerste of tweede hut lopen.

http://www.corsica-prikbord.nl/onderwerp.php?t=2589&start=0

veerle Andries op 24 februari 2008 om 21:19

Wij deden de GR20 in juli 2007.  Niet te warm (behalve op de lagere gedeelten: Calenzana,
Conca,...)én geen storm of onweer: geweldig dus! 
Wij namen het vliegtuig van Brussel naar Ajjacio en geraakten dezelfde dag nog via trein, bus en taxi
in Calenzana!  Boeking via corsica travel (ook aankomst in Bastia mogelijk). 
Wij hebben ook niet zoveel eten zelf mee genomen.  Onderweg is er voldoende mogelijkheid om
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inkopen te doen of een plat du jour te eten (toch in juli...). 
En het is inderdaad een echte aanrader!!!

Daniel op 18 augustus 2009 om 22:47

Ik ben met de wagen gegaan, omdat ik dan meer flexibiliteit had. Eerst wilde ik via Toulon, dat een
goede verbinding heeft met Corsica, maar ik was een uur te laat voor de boot. Doorgereden naar Nice
voor de middagboot. Toen was het op Corsica een kwartiertje rijden. Ik ben mensen tegengekomen
die er twee dagen over gedaan hebben om van het vliegveld aan de andere kant van het eiland naar
Calenzana te komen. Ben ik blij dat ik met de auto ben gegaan. Er is in Calenzana een parkeerplaats
waar je je auto neer kunt zetten.

Mathias Vanspringel op 27 december 2009 om 19:52

Hey,

Is het ook aan te raden om van het zuiden naar het noorden te stappen?

Groeten Mathias

dagmar stassen op 27 december 2009 om 20:04

van zuid naar noord kan ook, heb je ook niet zoveel last van de zon in je ogen.

hebben wij in 1996 gedaan, en is goed bevallen

je kan de bus nemen vanaf Bastia naar Porto Vecchio en in Sainte Lucie de porto vecchio uitstappen,
Van hieruit kun je naar het beginpunt in Conca lopen. Dit is een uurtje lopen over asfalt.

Daniel op 05 januari 2010 om 11:17

Ik ben diverse groepen tegengekomen die de route van zuid naar noord liepen. Het heeft het voordeel
dat je met het makkelijke stuk begint, waardoor je een beetje in kunt lopen. Van de zon in m’n ogen
heb ik geen last gehad.

Mathias op 18 januari 2010 om 21:34

Hey,

Ik neem graag foto’s, maar is er mogelijkheid om mijn batterij ergens op te laden in de berghutten?

Dank bij voorbaat,

Mathias

Willem op 18 januari 2010 om 23:04

Als je zelf een oplader meeneemt, zal het in sommige hutten wel mogelijk zijn. Meeste kansen in Ascu
Stagnu, Col de Vergio, Vizzavona en E Capanelle gok ik zo, daar zijn ze niet aangewezen op
generatoren. 
Waarschijnlijk zal je wel wat moeten betalen.

Daniel op 20 januari 2010 om 11:24

Hoi Mathias, 
Je kunt in de hutten niet opladen, ze hebben daar geen stopcontact, alle stroom moet daar zelf
opgewekt worden (zonnepaneel en/of generator). Op het noordelijke deel, tot vizzavona, kom je om
de drie etappes in een ski’dorp’, een hotel met een stopcontact. Ik zou je aanraden een extra batterij
mee te nemen, en als je in het hotel bent, ze allebei op te laden.

Nol Jansen op 12 februari 2010 om 12:30

Wil de GR20 gaan wandelen in juni 2010. 
Ik loop zonder tent. 
Zijn er in de refuges van het PNRC voldoende slaapplaatsen met een matras?? 
En is er eten te koop of maaltijden?

dagmar stassen op 12 februari 2010 om 12:37

pas op! je moet tegenwoordig reserveren, ook voor een tentje heb ik begrepen…

zie ook: http://www.parc-corse.org/index.php?option=com_content&task=view&id=165&Itemid;=

dagmar stassen op 12 februari 2010 om 12:44
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heb nog even verder gezocht, het reserveringensysteem werkt nog niet er schijnt een ruzie te zijn
tussen de gardiens en het parc,

dus gewoon gaan. normaalgesproken kun je in juni wel een plekje krijgen in de hutten maar zorg dat
je vroeg vertrekt elke ochtend! (tenminste als het druk op de route is..)

ik zelf zou altijd een tentje meenemen, slapen in hutten is ellendig is mijn persoonlijke mening, veel
lawaai, mensen erg vroeg eruit, druk , smal etc. maar ook weer op een manier gezellig

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?

Copyright © 2010 Hiking-info.net. | Vragen, Problemen? Stuur een mailtje. 

Niets mag gekopieerd worden zonder voorafgaande toestemming van de respectieve maker of auteur.

http://www.hiking-info.net/
mailto:joery@hiking-info.net?subject=Hiking-info.net, Forum vraag
http://validator.w3.org/check?uri=referer

	hiking-info.net
	Corsica, GR20 | Verslagen | Hiking-info.net


	xhZ2VuL2lkL2NvcnNpY2FfZ3IyMC8A: 
	form1: 
	q: 
	sa: 
	name: 
	email: 
	location: 
	url: http://
	comment: 
	save_info: yes
	notify_me: yes
	submit: 




