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Verslagen  >  Doorheen diep Vogezenpoeder

Doorheen diep Vogezenpoeder

4 dagen solo op sneeuwschoenen

Nadat redelijk vroeg op het jaar de eerste wintersneeuw viel trok ik naar de Vogezen om nog voor

de skipistes waren geopend een sneeuwschoentocht te maken doorheen gemiddeld een halve meter

sneeuw in de centrale Vogezen.

Verslag van den dzjow, 02 januari 2009.

Woensdag 26 november: Col du Bonhomme – Le Haut Fourneau

Afstand: 15.5km
Duur: 7u30
Klimmen: 570m
Dalen: 260m

’s Ochtends vertrek ik van op de Col du Bonhomme. Na een tijd zuidwaarts trekken doorheen het naaldwoud bereik
ik op de middag Les Hautes Chaumes boven het Lac Blanc. De zon komt er meer en meer door en zo wordt het
prachtig boven op het veengebied. De sneeuw ligt niet compact en met sneeuwschoenen aan is het nog steeds
stoempen en wegzakken, iets wat verder op de tocht weinig zal veranderen. De uitzichten zijn weids. Over de GR5
trek ik nog Gazon du Faing (1302m), Gazon de Faîte (1303m) en le Tanet (1292m) over om net voor zonsondergang
in het aanschijn van de Hohneck ermee op te houden nabij de top van Le Wurzelstein (1288m). Bij een mooie
zonsondergang trek ik mijn akto in.

Donderdag 27 november: Le Haut Fourneau – Tagweidle

Afstand: 11.5km
Duur: 6u00
Klimmen: 360m
Dalen: 340m

De volgende dag is het stralend weer. Ik trek verder zuidwaarts naar de Col de la Schlucht onder naaldbomen die
kilo’s sneeuw dragen. Voorts trek ik verder door naar de Hohneck, na nog een zijsprong te maken naar het
uitzichtpunt over het Frankenthal nabij Les Trois Fours. Op de Hohneck (1363m) tref ik enkele dagjesmensen aan en
houd weer even een pauze. Tot slot trek ik nog verder zuidwaarts om op de zuidflank van de Kastelberg (1350m)
mijn akto recht te zetten in de sneeuw met het mooie uitzicht op de Batteriekopf (1311m), Rothenbachkopf (1316m)
en Rainkopf (1305m).

Vrijdag 28 november: Tagweidle – Missheimle

Afstand: 12.5km
Duur: 8u30
Klimmen: 670m
Dalen: 840m

’s Ochtends ontnemen middelhoge wolkenvelden de zon de kans om uitbundig te schijnen. Ik trek weer noordwaarts
over de Kastelberg en Hohneck om via de Col de Schaeferthal het Frankental in te dalen. De sneeuw is nog
maagdelijk ongeschonden. Niemand die hier al een voetstap heeft gezet, maar ik zak wel telkens diep weg in de
losse poedersneeuw. Beneden in het Frankental zet ik door naar de Sentier des Roches. Borden aan de bomen
vertellen me dat de Sentier des Roches onmogelijk is in de winter. Ik ga het toch eens proberen. Er ligt een halve
meter sneeuw en toch tref ik voetsporen aan van voorgangers die de route al genomen hebben. Na de middagpauze
trek ik mijn sneeuwschoenen uit en begin eraan. Het loopt niet vlot maar het is doenbaar. Op de steile traversées is
het telkens uitkijken. De metalen kabels of stalen buizen liggen vaak ondergesneeuwd en bovendien ligt het er hier
en daar al bijna ijzig bij doordat smeltdruppels die van de hogere door de zon verwarmde rotshellingen hier beneden
op het pad zijn gevallen, meteen in de sneeuw weer bevriezen.

Na twee en een half uur op de Sentier des Roches kom ik weer op de Col de la Schlucht uit. Hier zet ik mijn weg
weer verder in noordelijke richting om een stukje verder af te slaan naar de Hirschsteine kloof. In de kloof zelf
versperren decimeters dikke ijspegels die aan de rotsen hangen gegroeid gedeeltelijk de trap. Het is wringen om met
rugzak boven te geraken. Intussen is het donker geworden. Ik loop door de duisternis nog een eindje door om nabij
het moeras in de nis van Missheimle mijn tent neer te poten in de sneeuw en terwijl ik daarmee bezig ben beginnen
er ook sneeuwvlokken naar beneden te dwarrelen. Het blijft nog een eindje in de nacht door sneeuwen.

Beschrijving
De centrale Vogezenkam. Route: Col du
Bonhomme, grofweg GR5 tot de Kastelberg, via
Col de Schaeferthal afdalen in Frankental,
Sentier des Roches, Col de la Schlucht,
Hirschsteine, Lac Vert, Gazon du Faing, Cascade
du Rudlin en terugkeer naar Col du Bonhomme.

Geschatte totale afstand
Ongeveer 60km in 4 dagen.

Kaarten
IGN 3618OT Le Hohneck Gérardmer & IGN
3718OT Colmar Kaysersberg

GPS coordinaten vertrekpunt
48.164578851867674 (lat), 7.07943320274353
(lng)

Deelnemers
solo dzjow

Reisdatum 
van 26 november tot 29 november 2008

Type van de activiteit
Sneeuwschoenen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Zaterdag 29 november: Missheimle – Col du Bonhomme

Afstand: 21.0km
Duur: 9u30
Klimmen: 800m
Dalen: 960m

’s Ochtends is het weer mooi weer geworden. Een dun vers laagje van slechts een centimeter dik is erbij gekomen.
Ik trek weer verder noordwaarts. Bij de skipistes onder Le Wurzelstein en Le Tanet worden de wandelpaden versperd
door de skipistes. Ik loop dus maar over de pistes verder. De eerste skipistes zijn vandaag open gegaan in de
Vogezen, maar veel wordt er nog niet geskied, of ik zal nog te vroeg zijn. Beneden waar ik de skipiste verlaat staat
een dikkerd me op te wachten. Ik weet al wat er gaat volgen. Het is altijd hetzelfde liedje in Frankrijk. Een hele
waarschuwing dat ik niet over de pistes mag lopen. “En waar moet ik dan gaan lopen?” vraag ik hem. “Jullie leggen
je pistes gewoon over de wandelpaden. Ge kunt op zijn minst toch een omleiding markeren, maar ook dat is er
niet.” Zonder op mijn commentaar te antwoorden begint hij weer over dat het niet veilig is wat ik heb gedaan. Ik
negeer hem en loop boos weg.

Niet veel verder ben ik aan het Lac Vert (1053m). Het meer is al volledig dichtgevroren. Na een lange klim en een
korte afdaling kom ik bij het Lac des Truites uit onder de steile rotshellingen van Gazon de Faîte (1303m) en
Taubenklangfelsen (1299m). Hier houd ik de middagpauze en klim vervolgens vermoeiend weer omhoog naar Gazon
du Faing (1302m). De sneeuw is boven gekartonneerd door de wind, maar ik zak er telkens nog diep door op mijn
sneeuwschoenen telkens ik weer al mijn gewicht op één been over breng. Het is zwoegen om voort te geraken. Op
Gazon du Faing trek ik verder westwaarts om diep af te dalen. Een heel eind lager kom ik bij de Cascade du Rudlin
uit. Ik trek nog een reeks foto’s van de waterval en trek dan voort in noordelijke richting. De nacht valt ondertussen
en het duurt nog een tijdje vooraleer ik in het donker weer de Col du Bonhomme bereik.

Conclusie
Weer een mooie korte Vogezenwintertrekking afgelegd, maar dit keer wel een erg vermoeiende door

de diepe poedersneeuw.

Op de gevolgde route zijn helemaal geen onbemande hutten terug te vinden. In de centrale Vogezen moet je dus best met
de tent op stap gaan. Verdere info is te vinden in andere vogezenverslagen. Commentaar over de Sentier des Roches en
Hirschsteine in de winter kan je hier vinden op het forum.
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