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Verslagen  >  Hike in de Grand Canyon

Hike in de Grand Canyon

Op avontuur in de Grand Canyon!

We vertrokken met 7 vanaf de Grand Canyon North Rim, na daar 7 dagen aan een pad gewerkt te

hebben. Daarna stapte ik nog 3 dagen solo.

Verslag van Karel, 11 november 2009.

We stonden allemaal rond 4u00 op, maar het was toch pas rond 5u dat we ons bij het “North Kaibab Trailhead”
bevonden, dat heb je wel als je met 7 op pad bent. 
In het begin van de tocht heel veel zigzaggen, tot we rond 9u30 Cottonwood Campground bereikten. Het was
ondertussen al goed warm geworden en we liepen niet meer in de schaduw, onze eerste ontmoeting met de “Bright
Angel Creek” was dus een verfrissend intermezzo. (De rest van de dag stroomde die de hele tijd langs het pad, dus
af en toe onze t-shirt erin onderdompelen was ideaal!) We stapten dan nog anderhalf uur verder tot aan de “Ribbon
Falls”, een mooie waterval waar we in de schaduw het warmste van de dag konden vermijden (van 10am tot 4pm).
Heerlijk vertoeven daar, met wat kaartspelen, dutjes en af en toe een frisse douche.
Rond 16u gingen we dan terug op pad (we waren ongeveer halverwege). Na een 2tal uur stappen bereikten we “The
Box”, waar de rotswanden aan beide zijden van het pad dicht bij elkaar komen. Het was dan nog even doorbijten
om dan in het donker de Bright Angel Campsite te bereiken. Het was wel een lastige eerste dag, vooral omwille van
de hitte en de zware rugzak (doordat je zoveel water moet dragen), en we hadden er toch een 22km op zitten.

De tweede dag verliet de groep me heel vroeg in de morgen, terwijl ik uitsliep en dan de dag doorbracht bij de
Bright Angel Creek. Ik las heel toepasselijk het boek over de ontdekking van de Grand Canyon door John Wesley

Powell en zijn companen .

Na 16u vertrok ik dan richting de Indian Garden Campground, een 2tal uur stappen, maar na een half uur stappen
passeerde ik de machtige Colorado en daar stapte ik toch heel op het gemak, hoe majesteus!! 
Het was dan nog een rustige mooie wandeling tot aan de Indian Gardens, een oase in de woestijn die de Grand
Canyon is.

De volgende ochtend stond ik om 4u op om de zonsopgang te zien vanaf “Plateau Point”, en amai het was de
moeite! Door de pracht was ik echter wat te lang daar gebleven en tegen 10u30 had ik nog steeds geen schuilplaats
gevonden voor de zon (het was nog anderhalf uur tot mijn volgende kampeerplaats maar dat zou te riskant zijn).
Gelukkig vond ik een overhangende rots, en het was niet veel schaduw, maar toch genoeg gelukkig. Na een 6tal
saaie uren met lezen afgewisseld met slapen terug enthousiast op pad, om de heel mooie wandeling verder te
zetten. Mijn slaapplaats was bij “Monument Creek” en hoe welkom was dat water! Ik had nog een halve liter over
van mijn 10 liter waar ik de dag mee startte, dus langer moest het niet geduurd hebben! In tegenstelling tot de
beek die Bright Angel Creek is, was de Monument Creek een heel flauw stroompje, en het duurde toch een tijdje om
mijn water te vullen, maar meer welkom is een stroompje toch nog nooit geweest!
Nadat mijn angst voor watertekort voorbij was, kwam er al een andere zorg: ik was zo slim geweest te beginnen
denken over de waarschijnlijkheid van een Mountain Lion in de buurt te hebben. Het was het enige water in een
straal van 10km, dus dacht ik: hier moeten dieren zijn, en dus ook mountain lions (die enkel ‘s nachts actief zijn,
en heel dodelijk).

Het werd dus een onrustige nacht en om 4u ‘s morgens was ik maar al te blij terug op pad te zijn, en toen het
terug klaar was, was ik vervuld van vreugde! Ik zou nog een nacht doorbrengen bij Hermit Creek maar nog een nacht
alleen bij een riviertje zag ik toch niet zitten, dan maar meteen Hermit Trail naar boven. Het werd nog een
prachtige wandeling, en de cultuurshock was vrij groot: in tegenstelling tot de North Rim is de South Rim heel
toeristisch, en het eerste wat ik zag waren bussen toeristen, en later souvenir-shops e.d. Maar toch was ik blij terug
in de bewoonde wereld te zijn!

Conclusie
De wandeling heeft een heel diepe indruk nagelaten. De eerste 2 dagen kwam ik nog mensen tegen,

maar sedert de ochtend van Plateau Point ben ik niemand meer tegengekomen, omdat ik het Tonto

West trail op ging, waar heel weinig mensen stappen. Het is heel heel warm daar beneden (het regent

zelden omdat de regen verdampt voor het de bodem raakt), en water is een grote issue, dus een goeie

planning is zeker noodzakelijk. Het was een unieke ervaring om alleen in zo’n gigantische canyon te

stappen, en ik heb er veel energie aan over gehouden.

Ik ben vertrokken vanaf het North Kaibab Trailhead, en heb tot aan de Bright Angel Campground gestapt. Dan een rustige
wandeling tot aan de Indian Gardens. Daarna een gemiddelde wandeling tot Monument Creek, via Tonto West Trail, en dan

Beschrijving
Grand Canyon National Park, Arizona, Noord-
Amerika.

Geschatte totale afstand
57 km, 2000m dalen, 1600m stijgen.

Kaarten
National Geographic Hiking Map of the Grand
Canyon

GPS coordinaten vertrekpunt
36.253133 (lat), -112.126465 (lng)

Deelnemers
1 dag met 7, de rest solo.

Reisdatum 
van 26 augustus tot 29 augustus 2009

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Heel goede conditie vereist. Geen technische
moeilijkheden..
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uit de canyon gestapt via Hermit Trail (Hermit Trail is overigens zeker een aanrader als je gewoon tot aan de Colorado wil
stappen en terug, veel leuker dan Bright Angel Trail, waar het krioelt van toeristen (waarvan meer dan de helft te weinig
water mee heeft en zichzelf overschatten) en muilezels.
De weg vinden is geen probleem, ik heb 2 keer moeten zoeken naar het pad.

De voorbereiding is zeker heel belangrijk, voor water en overnachting. Je dient een “Backcountry Permit” aan te vragen om
in de canyon te overnachten.
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geestig reizeke me dunkt!
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