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Een wintertocht door de Vercors

Solo door dikke poedersneeuw en over onbekende uitzichtstoppen

Al een tijdje droomde ik na goeie ervaringen in groep in Vercors en Jura van m’n eerste solo

wintertocht. Deze winter zou ik al met dat gebruikelijke gezelschap tijdens het intersemesterverlof

de eerste week van februari naar de Chartreuse trekken, een ander voorgebergte van de Alpen nabij

Grenoble. De kans om alleen op schok te gaan bood zich uiteindelijk veel sneller aan dan verwacht:

toen ik medio december mijn examenrooster kreeg bleek ik een week vroeger gedaan te hebben. Ik

besloot opnieuw naar de relatief makkelijke Vercors te trekken en vandaar dan meteen door te

reizen richting Chartreuse. Matig voorbereid en met slechts een heel ruwe tochtplanning reisde ik

eind januari af.

Verslag van Willem, 22 februari 2009.

Dag 1: Zaterdag 24/01/2009: Corrençon-en-Vercors – Cabane de Carrette

Vertrek: 14u30
Aankomst: 16u30
Wandeltijd : 1u45
Afstand: 5km
Klimmen: 280m
Dalen: 30m

Om fris aan de tocht te beginnen was mijn afreis allerminst ideaal te noemen. Na het laatste examen donderdag
was het al een korte nacht geweest. De nacht van vrijdag op zaterdag zou ik dan op de luchthaven van Charleroi
doorbrengen. Het idee voor deze reis was pas diep in december beginnen broeden, toen bleek dat ik door een
onevenwichtig examenrooster al een week vroeger dan normaal gedaan had. De TGV-tickets waren dan al veel te
duur geworden, maar er bleek nog een Ryanair-vlucht van Charleroi naar Grenoble te zijn voor nauwelijks enkele
tientallen euros. Lang heb ik toen niet getwijfeld. Eind januari zou ik in de Vercors mijn eerste solo wintertrekking
gaan lopen.

Nadeel van die vlucht was dat ze om 6u30 ’s morgens al vertrok, 5u inchecken dus. Zo vroeg geraakte ik nooit op de
luchthaven dus trok ik er al de vrijdagavond heen en ging binnen op de bankjes slapen. Niet bepaald een overdeeld
succes. Zoals er in de Brusselse metrostations ’s nachts luide operamuziek draait om de daklozen weg te houden, zo
speelde in Charleroi Brussels South International Airport de hele nacht supermarkt-achtige muzakmuziek aan 50
decibel. Geradbraakt na één van de verschikkelijkste nachten van mijn leven met hooguit enkele hazenslaapjes van
een kwartiertje trok ik iets voor vijven ’s morgens naar de incheckbalie.

Omdat ik sneeuwschoenen incluis zo’n 27kg bagage had terwijl het maximum op Ryanairvluchten 15+8kg is, had ik
bij het boeken van mijn ticket €15 extra neergeteld om 2 stukken bagage mee te mogen nemen. Aan de balie bleek
echter dat dit dan twee stukken waren die SAMEN 15kg mochten wegen. Elke kilo extra bagage zou me nog eens €15
gaan kosten. Op de site stond dit nergens vermeld en ik hield mij dan ook van den dommen, zei dat ik het bedrog
vond om meer te hebben betaald voor eenzelfde maximumgewicht terwijl de voorwaarden nergens duidelijk vermeld
waren geweest. Het werkte, ik mocht snel mijn spullen herverdelen en met 18kg hoofdbagage en 9kg handbagage
kroop ik de vlieger op. Aan de bagagecontrole mocht ik zelfs mijn lucifers bijhouden die door dat snelle herschikken
per ongeluk in mijn handbagage terecht waren gekomen.

Om 6u30 stipt koos onze propvolle Boeing 737 dan het luchtruim. Het zal niet verbazen dat ik al meteen na het
opstijgen in slaap viel om pas iets voor de landing in Grenoble weer wakker te worden. Even later zaten we op de
bus die onder een grijze hemel met periodiek motregen over de autosnelweg van de luchthaven naar het station van
Grenoble scheurde. In de stad zocht en vond ik op de Avenue Jean Jaures een buitensportwinkel, waar ik 2
gascartouches kocht en mijn sportzak mocht achterlaten, die ik tegen volgend weekend weer zou komen oppikken.
Onderweg kocht ik in de plaatselijke SPAR nog de tube tandpasta die ik thuis was vergeten. Op een haar na miste ik
de bus van 10u55 naar Corrençon. De volgende ging om 12u30 en vechtend tegen de slaap zat ik op een bankje in
het busstation te wachten terwijl horden skieërs in bussen naar Alpe d’Huez en Les Deux Alpes werden gestouwd.
Uiteindelijk vertrok de bus. Van de rit herinner ik me enkel dat ik veel geslapen heb. Rond 14u bereikten we
Corrençon. Het was volop aan het dooien en een dikke, waterige, bruine sneeuwpap tooide de weilanden rond het
dorp. Dat zag er niet zo mooi uit. Ik wist dat er gisteren en vandaag extreem veel neerslag was gevallen over de
vooralpen. Pas vanaf 1300 à 1500m was dat uitsluitend onder de vorm van sneeuw gebeurd, tussen de 1000 en de
1300m als regen en sneeuw gemengd. Ook vannacht zou er normaal nog flink wat sneeuw gaan vallen over het
plateau. Aan het laatste huis, de gîte/restaurant waar we twee jaar geleden hadden overnacht, herschikte ik mijn
rugzak, vulde mijn watervoorraad bij, trok mijn getten aan en begon uiteindelijk rond 14u30 te stappen.

De eerste kilometers langs het Champs de la Bataille verliepen voor het grootste deel in een vieze laag bruine
blubber terwijl er regelmatig natte sneeuw uit de lucht viel. Iets verder op zowat 1250m werd de kwaliteit van de
sneeuw stilaan beter en besloot ik m’n sneeuwschoenen aan te trekken. Heel wat dagjesmensen kwamen afgedaald

Beschrijving
De Vercors vormen een hoogplateau ten
zuidwesten van Grenoble en zijn met hun zowat
300km² het grootste aaneengesloten
onbewoonde gebied van Frankrijk. Het plateau,
dat op veel plaatsen een microreliëf vertoont
door intense karstwerking, loopt over het
algemeen licht af in westelijke richting. In het
westen en noorden hebben er zich enkele
rivieren doorheen gesneden. De oostkant van het
plateau wordt gevormd door een bergrug
waarop zich alle toppen >2000m van het gebied
bevinden, en waarvan de Grand Veymon
(2341m) de hoogste is. Het gebied is zowel in de
zomer als in de winter geliefd bij
buitensporters. Vooral in de winter vormt het
voor toerskiërs en sneeuwschoeners een ideale
bestemming vanwege het relatief eenvoudige
terrein, de kleine hoogteverschillen, het geringe
lawinegevaar en de aanwezigheid van een groot
aantal herdershutten die gebruikt kunnen
worden om te overnachten.

Geschatte totale afstand
Zowat 65km

Kaarten
IGN Top25 OT3236 Villard-de-Lans Mont Aiguille
IGN Top25 OT3237 Glandasse Col de la Croix-
Haute

GPS coordinaten vertrekpunt
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(lng)

Deelnemers
Solo
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Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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en ze gaapten me allemaal na met mijn grote rugzak. Die woog, met zo’n 7kg eten en 2 liter water erbij, zowat
25kg. Zeldzaam zijn de mensen die solo en met tent voor een week het plateau optrekken en dat bleek ook uit de
ongelovige vragen die ik van de meeste tegenliggers kreeg. « Seul avec la tente… mon dieu. Vous avez un bon duvet
quand même? Il va faire froid hein. »

Aan het monumentje dat de 45e breedtegraad markeert hield ik een korte pauze. Er staat hier eveneens een
monument voor de gesneuvelde verzetslieden in de Tweede Wereldoorlog. Het Franse verzet, de Maquis, had op de
onherbergzame plateaus van de Vercors tegen de zomer van 1944 een waar verzetsleger van enkele duizenden
mannen verzameld. Na de landing in Normandië werd de Vercors een mogelijke plaats voor de Geallieerden om met
luchtlandingstroepen een offensief vanuit het zuiden te lanceren. De Duitsers anticipeerden door bombardementen
en luchtlandingen van SS’ers, waarbij honderden marquisards om het leven werden gebracht. Tezelfdertijd werden
dorpen als Vassieux, La Chapelle-en-Vercors en Saint-Nizier met de grond gelijk gemaakt en burgers gefussileerd of
gedeporteerd vanwege hun steun aan het verzet. Ook Gresse-en-Vercors, La Ville, Uclair en nog enkele andere
dorpjes werden het toneel van de nazi-horror na acties van het verzet. Verspreid in de Vercors (onder meer hier bij
Corrençon, aan Pas de la Ville en in de meeste dorpen) zijn herdenkingsplaten aangebracht.

Ik vervolgde, steeds licht klimmend, verder mijn weg naar het zuiden over een goed uitgetreden spoor door de
steeds dikker wordende sneeuw. Onderweg kruiste ik nog een toerskiër met pulka wiens sporen ik nog een tijdje zou
blijven tegenkomen. Hij wou eveneens het plateau doorkruisen, maar was vanmorgen teruggekeerd van aan Jasse du
Play door een overbelastingsblessure aan de knie. Boven zou het er extreem zwaar bijliggen met een dik pak verse
poedersneeuw, zo wist hij me te vertellen. Iets verderop bereikte ik dan rond 16u30 de Cabane de Carrette. Ik had
besloten in de cabane te slapen om wat slaap in te halen indien er geen volk aanwezig zou zijn. Ik ging even binnen
kijken en kon vaststellen dat ik alleen was. Ik wachte nog tot rond 17u30, toen het donker begon te worden, om me
te installeren. Toen was ik er vrij gerust in dat ik vannacht alleen zou zijn en niet veel later lag ik al in mijn nest.

Rond 18u kwam in het schemerdonken en met een stevige sneeuwstorm die intussen aan het opsteken was echter
nog een groep fransen van een jaar of 25 de hut binnengevallen. Ze kwamen van Correncon en keerden morgen
terug. Nu kon ik ze uiteraard niet kwalijk nemen dat ze hier ook wouden overnachten en nog even zouden zitten
praten. We sproken af dat het rond 22u stil zou worden in de hut. Ik zette er me nog even bij tijdens hun
avondmaal. Steeds meer alcohol vloeide door de keelgaten en rond 22u vulden luide gezangen de hut. Ik kreeg het
steeds meer op mijn heupen en begon vanaf 22u30 op een stilaan meer vijandige toon te vragen om hun bakkes te
houden. Maar met voor sommigen het delirium stilaan nabij had ik ook wel in de mot dat daarvan niet veel in huis
zou komen. Rond middernacht was ik het spuugzat. Een scheldtirade in gebroken frans, prikkelbaar als ik was na
slechts zowat 6 uur slaap in de voorbije 65 uur. Proberen duidelijk maken dat deze hutten slechts open waren om
als een onderkomen voor randonneurs te dienen en niet voor hun soort. Intussen had ik al besloten om mijn biezen
te pakken en te gaan bivakkeren om nog wat te kunnen slapen. Bleek echter dat een van die kwieten met mijn
sneeuwschoenen hout was gaan halen en daarbij vakkundig het bindingssysteem naar de haaien had geholpen. Ik
zocht en vond een ander paar TSL225’s aan de hut en twijfelde niet lang om daarmee verder te lopen.

Iets voor 1u ’s nachts sloeg ik ziedend de deur van de cabane achter mij dicht. Met de Petzl op de kop dook ik een
ware blizzard in op zoek naar een bivakplekje enkele honderden meters verderop. Ik verkeerde natuurlijk in een
vlaag van zinsverbijstering. In een karstgebied midden in de nacht op pad gaan en dan nog in dergelijke
weersomstandigheden was het idiootste wat een mens kan doen. De gevolgen lieten niet lang op zich wachten.
Nauwelijks 100m verder verdween mijn linkerbeen tussen een groepje dennen plots helemaal in een nauwe
karstspleet. Ze was gelukkig te smal om helemaal in te kunnen verdwijnen. Mijn been zat echter muurvast tussen de
kalksteen en het dikke pak sneeuw dat de spleet nog opvulde. Na een minuutje tevergeefs wrikken en wringen
besefte ik dat ik het anders moest gaan oplossen. Ondanks mijn oncomfortabele positie raakte ik – tot mijn eigen
verrassing trouwens – helemaal niet in paniek. Als ik daar een hele nacht had vastgezeten was ik ongetwijfeld zwaar
in de problemen gekomen. Rustig zwierde ik mijn rugzak uit, nam mijn ijspickel en begon de sneeuw rond mijn voet
weg te graven. Na een tiental minuten kon ik dan eindelijk de bindingen van mijn sneeuwschoen losmaken. Dat deed
ik echter nog niet. De kans was groot dat mijn sneeuwschoen dan voorgoed in het karstgat zou verdwijnen. Ik haalde
touw uit mijn rugzak en bond de sneeuwschoen vast aan mijn wandelstok die ik dodemanstijl in de sneeuw ingroef.
Daarna maakte ik mijn voet los uit de sneeuwschoen en was mijn been weer vrij. De sneeuwschoen dan nog
opgraven was geen werk meer.

Ik voelde een behoorlijke opluchting als de hele klus erop zat. Ik besefte nu ook dat het vertrekken midden in de
nacht één van de domste dingen was die ik ooit had gedaan en schold mezelf hiervoor uitgebreid de huid vol terwijl
ik op een vlak plekje iets verderop vechtend tegen de wind m’n akto neerplantte. Iets na 2u ’s nachts lag ik
eindelijk in bed en verdween al snel in een diepe slaap.

Dag 2: Zondag 25/01/2009: Cabane de Carrette – Tiolache du Milieu

Vertrek: 12u00
Aankomst: 17u05
Wandeltijd: 4u00
Afstand: 11km
Klimmen: 400m
Dalen: 200m
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Die ochtend had ik uiteraard geen wekker gezet. Rond 10u30 werd ik wakker. Het was prachtig buiten. De wind was
helemaal gaan liggen en de zon prijkte in een stralend blauwe lucht. Het was -7°C. Een dun laagje sneeuw
drapeerde de bomen, sneeuw die vannacht was gevallen nadat de wind was gaan liggen. Rustig pakte ik m’n spullen
in en smolt nog een liter sneeuw. Rond 12u was ik dan klaar om te vertrekken.

Het was heerlijk wandelen op sporen van toerskiërs die zich hier eerder door het diepe poeder hadden gewroet.
Zonder deze sporen was de wandeling door het Bois de Carrette ongetwijfeld een stuk lastiger geweest. Na een klein
uur kwam dan de grote witte vlakte van het Plaine de Darbounouse in zicht. Hier bogen de skisporen naar het
noorden af terwijl ik zelf naar het zuiden moest, dieper het plateau op. Al snel mocht ik opmerken dat het spoor
trekken zelfs hier op 1250m, waar de voorbije twee dagen nog niet eens zoveel verse sneeuw was gevallen, al een
hele inspanning was. Bij elke stap zakte ik reeds tot halfweg mijn kuiten weg in het diepe poeder. Dat er zelfs op
deze uitgestrekte vlakte quasi geen gekartonneerde sneeuw te vinden was, voorspelde in elk geval weinig goeds. Ik
liep tot de zuidpunt van de vlakte en nam daar een pauze om wat te eten. De temperatuur was intussen zeer
aangenaam geworden en de rest van de dag zou ik gewoon in t-shirt rondhossen.

Aan de zuidpunt van de vlakte vond ik ook een enkele GR-markering terug en wat verder tussen de bomen ook zeer
vaag de ondergesneeuwde sporen van de toerskiër van gisternamiddag. Ze waren mijn leidraad naar het begin van de
Canyon des Erges, het karstdal waardoor ik de hogere delen van het plateau zou opklimmen. Op een vlakte onderweg
nam ik nog een pauze om een bijkomende liter aan sneeuw te smelten, want door het ploegen door de
poedersneeuw liet ik weer heel wat zweet en lag mijn waterverbruik alweer veel te hoog. Het was reeds rond 15u
toen ik begon aan de beklimming door het nauwe karstdal. Intussen had ik wel door dat mijn originele plan om
vandaag door te trekken tot nabij Refuge Jasse du Play niet meer haalbaar was, daarvoor had ik veel te lang in mijn
nest gelegen. Hoe hoger ik klom in de canyon, hoe dieper de poedersneeuw ook werd. Op steile klimmetjes zakte ik
regelmatig tot halfweg m’n dijbenen weg. Zwaar zwetend baggerde ik verder omhoog tot rond 16u dan de toppen
aan de oostrand van het Vercors-plateau waaronder de Malaval (2097m) in zicht kwamen als ik de canyon uitklom. Ik
was op het echte hoogplateau aanbeland.

Boven opende het bos zich en waren ook de toerski-sporen volledig verdwenen. Met mijn wandelstok mat ik een
poederdek van zo’n 70cm dik. Ik werd meteen met de harde waarheid voor de komende dagen geconfronteerd: ik
moest m’n eigen spoor trekken en zakte daarbij steevast tot halfweg mijn onderbenen in de diepsneeuw, vooral op
klimmetjes meestal nog een stuk dieper. Terwijl ik me zo tegen hooguit 2km/u een weg naar het zuiden baande,
werd ik plots opgeschrikt door een luide, doffe “WHOEM”, terwijl de sneeuw rond mij een tiental centimeter
wegzakte. Met de herinnering van vannacht in het achterhoofd verstijfde ik van schrik, maar de “whoem” bleek
afkomstig te zijn van het dikke verse sneeuwdek dat zich hier nog moest zetten. De angstaanjagende whoem’s
zouden de komende twee dagen een regelmatig terugkerend geluid worden waar ik na verloop van tijd nog maar
weinig aandacht aan schonk. Het Vercorsplateau is gelukkig zo goed als ongevoelig voor lawines.

Het was intussen al tegen 17u en ik was ondanks de korte wandeltijd compleet aan het sterven van het baggeren
door de diepsneeuw. De voorbije maand ook veel te weinig fysieke oefening gehad. Ik liep naar de Cabane Tiolache
du Milieu. Er was een ouder koppel en even later kwam ook nog een jong studentenkoppel uit Valance aan, maar dit
waren wel randonneurs en rond 21u lagen we allemaal te slapen.

Dag 3: Maandag 26/01/2009: Tiolache du Milieu – La Grande Cabane

Vertrek: 9u00
Aankomst: 17u25
Wandeltijd: 6u10
Afstand: 11km
Klimmen: 380m
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Dalen: 350m

Ondanks alles sliep ik toch maar vrij matig in de cabane. Rond 8u00, toen het buiten stilaan licht begon te worden,
stond ik samen met de anderen op. Water had ik gisteren al gesmolten dus na een rustige inpak kon ik een uurtje
later al op weg. Het weer was intussen weer sterk verslechterd met lichte sneeuwval. De wolkenbasis hing gelukkig
nog enkele honderden meters hoger waardoor ik vandaag nooit in de mist verzeilde.

Vanaf de hut begon een spoor in oostelijke richting te klimmen en ik dacht dat ik een spoor naar Jasse du Play te
pakken had. Echter na een twintigtal minuten en een blik op het kompas begon het te dagen. Dit spoor liep
helemaal niet naar Jasse du Play maar naar Sommet du Malaval (2097m). Omdat het landschap hier in O-W richting
doorsneden was door diepe karstgeulen moest ik helemaal tot nabij de refuge terug om dan terug zelf mijn spoor te
beginnen trekken door het bos. Het was een bijzonder vermoeiende aangelegenheid om over zulks een
onoverzichtelijk terrein te klimmen. Ik was al een uur onderweg toen ik er eindelijk de 100 klimmeters (en 700m
horizontale afstand) had opzitten naar de vlakte ten oosten van Tête de Cognaux. Deze doorkruiste ik vrij vlot in
zuidelijke richting om dan te beginnen afdalen naar de diepte karstvallei waardoor het Sentier Central naar Jasse du
Play loopt. Van 2 jaar geleden wist ik dat deze afdaling zeer sterk gekarstifiërd is. Toen lag er slechts een 20-tal
centimeter sneeuw en waren alle spleten goed zichtbaar, nu lag alles begraven onder een tapijt van anderhalve
meter en moest ik dus bijzonder goed uit mijn doppen kijken.

Ik verliet al snel het GR-traject en begon in westelijke richting onder de rotswanden door te lopen, waarbij ik
regelmatig voorzichtig boomstroken moest oversteken en tussen vermoedelijke karstgaten laveerde. Ik liep net zo
ver naar het westen door tot de verticale afgrond links van mij naar het karstdalletje eindelijk verzachtte en ik
voorzichtig kon afdalen. Op dat moment was ik al makkelijk een halve kilometer in westelijke richting afgedwaald.
Doorheen het karstdal liep ik die in oostelijke richting terug. Op dit stuk door het bos zakte ik regelmatig tot ver
over mijn knieën weg in de sneeuw. Na nog een steile klim kwam eindelijk de hut Jasse du Play in zicht. Zelfs de
300m naar de hut waren nog een helse inspanning. Ik zal alweer volledig door mijn krachten heen. Over de goed
2km vanaf Tiolache du Milieu had ik meer dan 2u30 gedaan.

Een beetje moegestreden liep ik de hut binnen. Het slot van de deur was kapot en sneeuw lag binnengewaaid tot de
achterste muren. In de hut smolt ik opnieuw een liter sneeuw en speelde heel wat calorieën binnen. Ik raapte
mezelf bijeen om het hier nog niet voor bekeken te houden voor vandaag, maar verder naar het zuiden door te
trekken. Uiteindelijk zat ik bijna anderhalf uur in de hut. Toen voelde ik me fysiek en mentaal opnieuw genoeg
opgeladen om er nog een lap op te geven. Het was zowat 12u50. Ik zou wel zien hoe ver ik nog geraakte vandaag,
de droom was ergens in de buurt van La Grande Cabane, goed 7km verderop. Met dergelijke sneeuw zou dat een
hele prestatie zijn.

Met hernieuwde krachten doorkruiste ik de open vlaktes van Plaine de Biscordat en Plaine de la Chau. Ten opzichte
van vanmorgen was het makkelijker wandelen in die zin dat het terrein minder geaccidenteerd was en ik op de open
vlaktes richtpunten kon bepalen waar ik dan telkens een kwartiertje zoet mee was om ze te bereiken. Voor de rest
was het nog steeds baggeren en wroeten in diepe poedersneeuw, waarbij ik op de vlakke stukken buiten het bos
hooguit 2,5 km/h haalde. In het bos of bergop halveerde dat al snel. Het gedeelte van Nouvelle Jasse de la Chau
omhoog door het bos en daarna zuidelijk tot Fontaine des Serrons was zo’n stuk. Over de 80 klimmeters deed ik –
tegen het maximum van mijn kunnen aan – meer dan een half uur. Bij elke stap verdween ik tot over mijn knieën in
de sneeuw. Elke 20 meter moest ik even halthouden om op adem te komen. In het bos was het niet veel beter, zelfs
niet op het vlakke. Het was mentaal een hele uitdaging om in zulke omstandigheden solo te komen trekken, besefte
ik. Maar vanmiddag had ik er ondanks het grijze weer, waardoor ik van bijvoorbeeld de Grand Veymont waar ik nu
pal onder liep niets te zien kreeg, best wel weer zin in.

Ik ging wat verder van de GR-route af en doorkruiste het Plaine de Bonnevau pal in zuidelijke richting tot ik op de
route van La Grande Cabane naar Pas des Chattons terecht kwam. Tis te zeggen, van een route of sporen in de
sneeuw was in de praktijk helemaal geen sprake. Ik leek wel de enige mens op het noordelijke deel van het plateau
en misschien was dat ook wel zo. Intussen werd duidelijk dat ik vandaag inderdaad La Grande Cabane zou kunnen
bereiken. Door enkele langwerpige open plekken in het bos liep ik steeds licht dalend (deugddoend!) naar de hut
toe. Die bereikte ik uiteindelijk uitgeput net voor half zes ’s avonds. Ik stelde de tent op zo’n 40m van de hut
vandaan, die zoals ik op voorhand wist gesloten was. ’s Avonds draaide ik de knop om. Ik moest inzien dat mijn
oorspronkelijke routeplanning gezien de omstandheden onhaalbaar was geworden en besloot na twee dagen
zelfterreur morgen een zeer rustige dag in te bouwen om wat te bekomen, tot de Pré Peyret, en daar nog eens
binnen te slapen.

Dag 4: Dinsdag 27/01/2009: La Grande Cabane – Pré Peyret

Vertrek: 10u30
Aankomst: 12u10
Wandeltijd: 1u25
Afstand: 3km
Klimmen: 100m
Dalen: 60m
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Ik sliep de beste nacht sinds mijn vertrek – van 20u ’s avonds quasi non-stop tot 9u de volgende morgen. Toen ik
wakker werd was het nog steeds grijs weer en er was een strakke noordelijke bries komen opsteken bij een relatief
zachte temperatuur van -4°C. Dat was net niet koud genoeg geweest om de condens in mijn binnentent te laten
bevriezen zodat mijn slaapzak redelijk nat was geworden van het gedruppel. Ik ontbeet buiten de tent om de
drupjes op mijn slaapzak te laten bevriezen en er af te krabben. Ik smolt nog een liter sneeuw en ging dan rond
10u30 op pad voor een dus erg korte etappe. Intussen brak het wolkendek af en toe even open met wat flauwe
zonneschijn. De wind trok verder aan en maakte het bijzonder onaangenaam. Gelukkig had ik ze vandaag in de rug.
Het voordeel was dat de sneeuw op veel plaatsen eindelijk wat meer gekartonneerd geraakte, wat het stappen al
een heel stuk minder lastig maakte.

Terwijl de zon steeds meer inspraak kreeg in het weerbeeld doorkruiste ik zo enkele bossen waarbij ik hier en daar
op een oud, bijna-onzichtbaar skispoor tegenkwam. Met het verbeterende weer kreeg ik ook mijn eerste echte
Vercors-plaatjes te zien, grote dik besneeuwde vlaktes met her en der wat dennen en daarachter onopvallende
topjes als Roc Mazilier (1949m) en Tête de la Graille (1885m). De Grand Veymont bleef hardnekkig in wolken gehuld
die vanuit het noorden over het plateau raasden. Ik was zo’n anderhalf uur onderweg toen de hut van Pré Peyret
reeds in zicht kwam. Het was nauwelijks middag maar ik zou het hier reeds voor bekeken houden voor vandaag.
Naast de vermoeidheid van de vorige dagen had ik ook nog een sms-bericht van thuis gekregen dat mij waarschuwde
voor een bijzonder felle noordenwind vanavond en vannacht.

’s Middags liep ik nog tweemaal het heuveltje (1655m) net ten zuidoosten van de hut op, dat mij mooie uitzichte
verschafte op Rocher de Plautret (1827m) in het zuiden, terwijl in naar het noorden behalve wijdse uitzichten over
het plateau ook de Grand Veymont (2341m) nu voor het eerst uit de wolken kwam. Aan de hut verrichte ik wat werk
voor de gemeenschap, zoals enkele boomstronken verzagen en enkele houtblokken met de bijl tot fijne briketten
slaan om de komende weken de kachel aan te kunnen steken. ’s Avonds kreeg ik nog het gezelschap van een groepje
van 5 Fransen van rond de 30. Ze waren bezig aan een driedaagse en kropen rond 22u ook in bed, waarna ik snel lag
te slapen. Buiten hield de wind inderdaad stevig huis, maar dat kwam de sneeuwkwaliteit voor een arme
sneeuwschoener enkel ten goede.

Dag 5: Woensdag 28/01/2009: Pre Peyret – Refuge du Chamailloux

Vertrek: 8u20
Aankomst: 13u20
Wandeltijd: 4u10
Afstand: 12km
Klimmen: 290m
Dalen: 230m

Die ochtend ontwaakten we onder een grotendeels heldere hemel, maar een koude noordenwind joeg mistgordijnen
over het plateau en de temperatuur bedroeg zowat -9°C. Met zowat al mijn kleren aan ging ik op weg. Mijn
bedoeling was om vandaag in zuidelijke richting het volledige Montagne de Glandasse over te trekken tot in de buurt
van Pic Ferré. Een stevige etappe met de nodige hoogtemeters, maar tot mijn tevredenheid kon ik vaststellen dat
de sneeuw door de koude nacht na de zon van gisteren en vooral door de strakke wind verder gekartonneerd was en
ik nu op een vrij ‘normale’ manier kon sneeuwschoenen. Meestal zakte ik nog maar een 15-tal centimeters in de
sneeuw weg en het eerste deel van de etappe had ik het vandaag zelfs nog makkelijker omdat mijn Franse
gezelschap van vannacht gisteren van Refuge du Chamailloux naar de Pre Peyret was gelopen, een route die voor de
eerste 3km van mijn dagtocht, tot zowat aan de afslag naar Baraque du Pison, gelijk liep met de mijne. Ik had dus
slechts hun goed uitgetreden spoor te volgen.

Het was een mooie route door een golvend, geaccidenteerd gebied. Al snel mocht ik twee laagjes kledij uitspelen
toen in wat meer beschut van de wind wandelde door enkele karstdepressies. Er waren vanop de route, die vlak op
de westrand van het plateau nabij een steile afgrond loopt, mooie uitzichten op onder meer de Rochers de Plautret
en de kam die in westelijke richting doorloopt tot Col de Rousset. Wat boog het spoor dus af in oostelijke richting
en begon ik mijn eigen spoor te trekken richting Col du Pison. Dit ging in de compactere sneeuw een stuk vlotter
dan de voorbije dagen. Ik klom in zuid-zuidwestelijke richting stevig naar een col toe en had al snel door dat dit niet
Col du Pison was maar het colletje net te westen ervan, waar op de kaart ook een doodlopend pad staat
ingetekend. Een groot probleem was dit niet, ik liep door een wilde omgeving verder tot de ruïnes van Jasse de
Plautret en van daar in zuidoostelijke richting tot les Quatres Chemins du Jasneuf.

Jammer genoeg schonk het weer mij hier opnieuw kopzorgen. De lage wolken die door de strakke noordenwind over
het plateau werden gejaagd werden steeds dikker, de blauwe lucht was intussen quasi helemaal verdwenen. De
wolkenbasis hing nog slechts enkele tientallen meters boven mijn hoofd en Montagne du Glandasse was intussen
helemaal in de mist verdwenen. Het had niet veel zin om op dat heuvelachtige en geaccidenteerde terrein mijn weg
te proberen zoeken, ook al had ik een GPS mee. In plaats daarvan besloot ik een rondje te maken op het zelden
bezochte en erg desolate zuidelijke deel van het plateau. Ik zou in pal oostelijke richting naar de voet van Tête des
Chanaux trekken en van daar in noordelijke richting tot nabij Refuge du Chamailloux. Omdat ik vreesde voor een
whiteout later op de dag nam ik ook de GPS bij de hand en voerde hier enkele waypoint op in. Na een lange pauze
met ook het nodige eten en drinken trok ik rond 11u10 terug op weg.
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Het was nog een mooie tocht door een typisch Vercors-landschap met groepjes bomen en daartussen grote, dik
besneeuwde vlaktes. Helaas kreeg ik van de toppen rondomrond niets meer te zien. Meer nog, eenmaal ik de laatse
kilometer tot de refuge afhaspelde daalde de mist helemaal neer en gecombineerd met de strakke wind die de
sneeuw steeds laag deed opstuiven zorgde dat voor een complete whiteout waarbij de GPS goed van pas kwam en ik
steeds moest stoppen om sneeuwballen voor me uit te gooien om wat relief te zien in het terrein voor me en niet in
karstdepressies te belanden. Ik was blij toen rond 13u20 de refuge plots vlak voor m’n neus opdoemde uit de mist.
Zonder GPS had ik ze in elk geval nooit gevonden. Met het huidige weertype verkoos ik terug de luxe van de refuge
boven die van de tent en ik ging m’n spullen binnen achterlaten. Ik was alweer erg vroeg en dus deed ik weer wat
arbeid die achteraf gezien de volgende 10 sneeuwloze dagen goed van pas zal zijn gekomen. Ik liep het valleitje net
voorbij de hut in en schupte er met m’n sneeuwschop een enorm gat van anderhalve meter diep tot ik op het
stromende water van de beek stootte. Daar konden dan drinkflessen worden bijgevuld.

Ik las die middag en avond het boek dat ik had meegenomen helemaal uit. Buiten bleef het erg vies weer, zowat -
8°C bij een strakke wind en een zichtbaarheid die nooit meer dan 50m bedroeg. Van een groepje Franse toerskiërs
die later op de namiddag aankwamen en ook bleven overnachten mocht ik wel vernemen dat ze op hoogte op het
zuidoostelijke deel van het plateau vandaag langdurig in de zon hadden gelopen, en dat de voorspellingen voor
morgen erg gunstig waren.

Dag 6: Donderdag 29/01/2009: Refuge du Chamailloux – Pas de l’Aiguille

Vertrek: 8u30
Aankomst: 16u10
Wandeltijd: 5u30
Afstand: 14km
Klimmen: 880m
Dalen: 910m
Toppen: Tête Chevalière (1951m), Sommet de la Montagnette (1972m), Croix de Lautaret (1951m)

Als eerste trok ik rond 7u45 de deur van de refuge open. Het weer was een wonder. De hemel was volkomen helder
terwijl de schemergloed al goed de hemel had veroverd. Even later baadden Grand Veymont en de Mont Aiguille die
ik na twaalf dagen Vercors nu eindelijk eens goed te zien kreeg in de heldere oranjerode ochtendzon. Ik kon niet
snel genoeg inpakken en begon rond 8u30 te stappen. Vandaag zou mijn dag worden!

Ik liep nog even naar mijn gat aan de beek en vulde mijn watervoorraad helemaal bij. Daarna liep ik eventjes in
noordoostelijke richting tot nabij de vooruitgeschoven rotspuntjes ten oosten van Pas de l’Aiguille. Van hier zag ik
de volledige klimroute naar mijn eerste doelwit van de dag helemaal liggen: de Tête Chevalière (1951m). Ik bleef in
de buurt van de valleibodem van de Ruisseau de Sourdy, een beek die snel genoeg stroomde en een hoog genoeg
debiet had om reeds gaten te hebben gegraven in het sneeuwdek. Het moet mooi bivakkeren zijn in dit valleitje,
zowel in de zomer als in de winter. Nabij punt 1728m zei ik de beek vaarwel en boog in noordelijke richting af om
dan vanuit noordwestelijke richting de couloir te benanderen die uitgeeft op de col tussen Tête Chevalière (1951m)
en het topje (1924m) ten westen ervan. Naar boven toe en zeker op zowat 1850m werd dit een betrekkelijk steile
klim (zowat 25 à 30 graden), die gevoelig kan zijn aan lawines. Na 2 dagen afwisselend zon en koude vriesnachten
was de sneeuw hier echter al zodanig hard geworden dat ik er niet eens meer in wegzakte. Uiteindelijk bereikte ik
na deze stevige klim de col, vanwaar ik nog slechts enkele minuten moest doorklimmen om de uitgestrekte top van
de Tête Chevalière (1951m) te bereiken.

Het uitzicht was met voorsprong het mooiste van de hele reis. Er stond geen zuchtje wind op de top. De Mont
Aiguille (2086m) domineerde samen met de naar Vercors-normen ranke top van de Grand Veymont (2341m) het
noorden, met ook nog een immens zicht op de steile kliffen aan de oostrand van het Vercors-plateau. In de verte
zorgden de toppen van het veel meer ingesneden Chartreuse-massief met onder meer de Chamechaude (2086m) voor
een mooie achtergrond. In het oosten lag het volledige dal gevuld met een stratusdek. Daarachter prijkten
verrassend dichtbij een hele reeks indrukwekkende Alpen-massieven als de Belledonne, de Grandes Rousses, de
Ecrins en dichterbij naar het oosten en zuidoosten nog de Dévoluy en Obiou. Daarnaast was natuurlijk ook een groot
deel van de zuidelijke Vercors en het Montagne du Glandasse zichtbaar. Mijn route voor de rest van de dag, via de
top van Croix du Lautaret, kon ik goed overschouwen. Het zag er van hier erg aantrekkelijk uit over een quasi-
boomloos hoogplateau.
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Ik kreeg op de top ook nog een SMS’je van mijn tochtgezellen van komende week dat eindigde met iets als “Tot
morgen in Grenoble!”. Ik ging er al de hele tocht van uit dat ik pas zaterdag terug in Grenoble werd verwacht, maar
blijkbaar was dat morgen al! Het was op zich geen probleem om daar te geraken, maar mijn plan tot topbivak op
Rocher du Baconnet (1808m) net ten zuidoosten van Gresse-en-Vercors, vanwaar ik dacht een machtig uitzicht te
zullen hebben op de volledige oostflank van de Vercors, kwam zo wel te vervallen. In plaats daarvan zou ik na een
laatste nacht op het plateau morgenvroeg gewoon doorheen Pas de l’Aiguille afdalen naar Clelles om daar te trein te
nemen.

Na meer dan een uur in mijn lichtste fleece genieten van het uitzicht liep ik dan nog even in oostelijke richting
verder tot nabij punt 1912m. Hier zijn enkele formidabele bivakplekjes te vinden met uitzicht op Mont Aiguille en
de Alpen. Daarna begon ik in pal zuidelijke richting af te dalen. Overigens was ik sinds vanmorgen vroeg alweer geen
enkel spoor van een andere wandelaar tegengekomen en dat zou tot vanavond zo blijven. Ik kwam vandaag ook geen
mens tegen. De ‘drukte’ op het Vercors-plateau lijkt zich echt te concentreren in de driehoek Grand Veymont – Col
de Rousset – Chamailloux. Voor de rest is er van mensen of hun sporen meestal niets te bekennen.

Ik trok nu heerlijk ontspannen en zichtbaar genietend in zuidelijke richting verder over het uitgestrekte en quasi
boomloze hoogplateau met steeds geweldige uitzichten over de Alpentoppen, tot ik dan na zowat drie kwartier
vanaf de top van Tête Chevalière de gouffre bereikte zowat op het zadel tussen Croix du Lautaret (1951m) en
Sommet de la Montagnette (1972m). Die tweede top had ik vanochtend niet in mijn dagplanning opgenomen, maar
als ik ze daar lonkend zag liggen besloot ik ze toch nog even mee te pikken. Ik liet mijn rugzak achter en liep
verlicht verder, om over nu vrij harde sneeuw na een klein halfuur reeds de top te bereiken. Er was een grote dode
tak in de grond geplant waarom in Nepalese stijl een heleboel veelkleurige vlaggetjes waren bevestigd. Opnieuw
kreeg ik er een fenomenaal uitzicht bovenop dat in hoge mate gelijkaardig was aan dat vanop Tête Chevalière.
Intussen was de bewolking in de dalen wel grotendeels opgelost.

Na een kwartiertje op de top daalde ik tevreden weer af naar mijn rugzak en klom vervolgens meteen verder naar
de top (1935m) net ten noorden van Croix du Lautaret. Van hier had ik nu een 360°-panorama over het volledige
zuidelijke deel van het Vercors-plateau met daar bovenop nog eens de Alpen. Mont Aiguille bleef grotendeels
verborgen achter de Tête Chevalière. Het was intussen rond 12u30 en ik nam een middagpauze, waarin ik zonder
rugzak ook nog even heen en terug liep naar de echte top van Croix du Lautaret (1951m), waarop een houten kruis
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stond met een dik pak rijp erop. Van hieraf zag ik nu ook Cirque d’Archiane liggen en heel in de verte zelfs de Mont
Ventoux. Wat een prachtige dag!

Na een goeie pauze daalde ik dan weer af aan de westkant van de berg en liep de rest van de namiddag over
sneeuw die nu zelfs vochtig werd door de uitbundige zonneschijn laverend tussen karstdepressies en plukjes bos
verder via de ruïnes van Jasse de l’Echelle naar de westflank van Tête des Chanaux, waar ik mijn spoor van
gisternamiddag weer oppikte dat me terug tot Refuge du Chamailloux loodste. Ik zag nu goed hoe ik gisteren in die
whiteout had zitten prutsen om een geschikte route te vinden in het microreliëf. Het was zowat 15u45 toen ik de
refuge bereikte. Vannacht zou ik echter niet binnen slapen. Ik ging mijn watervoorraad nog eens bijvullen aan het
gat dat ik gisteren gegraven had en trok daarna over het spoor dat ik vanmorgen had getrokken terug naar de
vooruitgeschoven rotspuntjes net ten oosten van Pas de l’Aiguille. Net op de rand van de afgrond was het te bebost
om te kunnen bivakkeren, dus zette ik de tent neer in een kleine depressie zowat 20m meer het plateau op. Het
werd nog een geweldige avond waarbij ik na het aanschouwen van het avondrood op Alpen en Mont Aiguille nog lang
buiten zat te genieten van Venus, de jonge Maansikkel en het altijd even geweldige spektakel van een fonkelende
melkweg.

Dag 7: Vrijdag 30/01/2009: Pas de l’Aiguille – la Ruthière

Vertrek: 8u50
Aankomst: 10u50
Wandeltijd: 1u50
Afstand: 7km
Klimmen: 40m
Dalen: 720m

In de loop van de nacht koelde het even af tot -12°C, maar naar de ochtend toe warmde het door een
temperatuursinversie terug op en toen ik rond zonsopkomst opstond was het onder een volkomen heldere hemel en
zonder een zuchtje wind een vrij aangename -4°C, warmer dan toen ik gisteravond was gaan slapen. Tussen het
inpakken door liep ik regelmatig even het rotspuntje vlak naast mijn tent op om te genieten van de eerste
zonnestralen die op Grand Veymont en Mont Aiguille werden geworpen. Rond 8u50 was ik klaar om te vertrekken. Ik
liep terug naar de refuge en ging een laatste keer water halen aan de beek. Het graven van dat gat had me intussen
toch al zowat 10 liter sneeuw smelten bespaard. Daarna trok ik dan in noordelijke richting langs de bergerie en
stond al gauw aan het grote kruis dat de toegang tot Pas de l’Aiguille markeerde.

Bij mijn eerste blik op deze nauwe doorgang, die toelaat om het plateau te verlaten, moest ik toch even slikken. Er
waren twee couloirs: een oostelijke die veel te steil was om door af te dalen, en een westelijke waar tussen enkele
boompjes door het spoor van één wandelaar doorheen liep. Slechts één iemand was sinds de sneeuwval van vorig
weekend al langs hier het plateau opgeklommen! Dit spoor traverseerde na een korte afdaling door de couloir in
licht dalende lijn verder over een helling van zowat 30°. Uitschuivers waren hier echter niet toegelaten, want wat
dieper werd deze helling steiler tot zo’n 50° en ze eindigde op enkele blootliggende rotspartijen dieper in de
oostelijke hoofdcouloir. Als afsluiter van de tocht kon dit wel tellen. Bij hoger lawinegevaar of zonder pickel moet je
dit in elk geval niet proberen.

Het afdalingetje verliep simpel, op de traversé was het heel goed opletten aangezien de sneeuw hier al goed hard
lag. Eigelijk had je hier stijgijzers nodig, maar die lagen thuis. Voorzichtig vorderde ik tot ik na de 200 lastigste
meters dan het bos bereikte, waar ik in poedersneeuw en tussen rotsblokken en op een vriendelijker wordende
helling gegidsd door markeringen lekker naar beneden kon schuiven. Al snel stond ik nu onderin het dal waar ik mijn
sneeuwschoenen uittrok en over een grote langlaufpiste naar het dorpje Richardière liep. Vanaf hier was het nog
5km asfalt tot het station van Clelles. De uitzichten op de hectometers hoge rotsflanken van Mont Aiguille en Grand
Veymont waren nog steeds geweldig. En zo liep ik in t-shirt in de zon tevreden verder naar het oosten tot ter hoogte
van la Ruthière een auto stopte en me vroeg of ik een lift naar het station kon gebruiken. Enkele minuten later zat
ik op het perron in de zon te wachten op de trein die me rond het middaguur naar Grenoble zou voeren – vanwaar ik
later op de dag met het gebruikelijke wintergezelschap nog de Chartreuse zou induiken.
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Conclusie
De weergoden op de Vercors blijven me slechts matig gunstig gezind. Net als twee jaar geleden kon ik

me slechts één dag helemaal laten gaan. De eerste dagen heb ik vooral afgezien door de combinatie

van de diepte poedersneeuw en een extreem slaaptekort. Gelukkig liet ik m’n ambitieuse

oorspronkelijke plan daarbij snel genoeg varen. Nu ik het plateau gespreid over twee jaargangen voor

het grootste deel (uitgezonderd Montagne de Glandasse) in de winter heb doorkruist kies ik voor de

omgeving Peyre Rouge/Plaine de la Queyrie en het gebied in het uiterste zuidoosten dat ik op dag 6

doorkruiste als mooiste plekjes.

PARCOURS
Het terrein in de Vercors is vrij eenvoudig voor sneeuwschoeners en toerskiërs. Moeilijkste passages op deze tocht, die bij
hoog lawinegevaar onverantwoord zijn, zijn de klim vanuit het Vallée de Sourdy naar Tête Chevalière en zeekr de afdaling
doorheen Pas de l’Aiguille. Her en der is het – zeker bij slecht zicht – uitkijken voor karstgaten. De oriëntatie op het plateau
kan bij slechte zichtbaarheid uiterst moeilijk zijn. In de winter zou ik daarom een GPS aanraden, toch zeker als backup.

OVERNACHTING
In tent of in de vele onbemande cabanes. Hierover is meer info te vinden op www.refuges.info

BEVOORRADING
Afwezig op het plateau.

TRANSPORT
Met TGV of vliegtuig (Ryanair vanuit Charleroi) naar Grenoble. Vanop de luchthaven is er voor 4,5€ een bus naar het station
van Grenoble. 
Vanuit Grenoble meerdere bussen per dag tot Corrençon-en-Vercors. Prijs was zowat 5€. Uurregelingen op
http://www.transisere.fr/ (lijn nr. 5100 Grenoble – Plateau du Vercors)
Vanaf Clelles-Mens zijn er meerdere treinen per dag terug naar Grenoble. Uurregelingen op http://www.ter-
sncf.com/rhone_alpes/carte_horaires/index.asp (lijn nr. 41 Grenoble – Gap)

BESTE PERIODE
Februari – maart (langere dagen en gemiddeld meer sneeuw)

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord
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