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Verslagen  >  Tour de l’Oisans et des Ecrins GR 54

Tour de l’Oisans et des Ecrins GR 54

De GR 54 is een meerdaagse lus - trektocht, doorheen en rond het

massief van Les Ecrins

De GR 54 is een meerdaagse lus – trektocht, doorheen en rond het massief van Les Ecrins (Haute

Alpes,Frankrijk). Het is een eerder afgelegen streek met ruwe ongerepte natuur, gletsjers, bronnen,

meren en watervallen. We lopen er over tientallen cols en aanschouwen de majestueuze pieken van

het massief, doorkruisen verschillende authentieke valleien en culturen. Een absolute aanrader .

Verslag van Hennebel, 11 november 2010.

Dag 1: trein- en busreis

• Vertrokken in Lille om 12u15.
• Aankomst in Lyon en overstappen voor de trein naar Grenoble.
• Nadien aansluiting naar La grave en verder naar le Lauzet, waar we rond 20u30 de tocht starten
• Met invallende duisternis en gewapend met hoofdlampen wandelen we verder 
• Een kleine 2 uur later (na 150 m dalen) nestelen we ons neer in ons tentje in Le Casset.

Dag 2: Le Casset – Cabane de Jas-Lacroix

• Het weer wordt steeds beter: vertrokken in de mist, maar na geduldig wachten werd pas zichtbaar in welke
prachtige streek we zitten. We doorkruisen Monetier les bains en doen ons tegoed aan een leuke wasbeurt op het
dorpspleintje in een fameus warmwaterbron…Het doet verschrikkelijk veel deugd.
• Hier en daar wiebelde een gordijntje heen en weer in de huizen van de inwoners. Blijkbaar hadden ze dit al een
tijdje niet meer gezien als je je tanden poetst in een warmwaterbron.
• Na enkele uren klimmen bereiken we de col l’Eychauda. Later zien we ook de Pic Gardiner uit de mistnevel
tevoorschijn komen(+3000 m).
• We dalen af via Chalets de Chambran naar Vallouise.
• We eten in Vallouise ons buikje rond (biefstuk met friet). Vergelijk de frieten wel niet met de Belgische…
• We stappen La Maison du Parc binnen (dit is een infocentrum)om de toestand te weten over de te nemen col de
volgende dag (col de l’aup Martin,2761 m).
• Volgens de laatste berichten is er wel wat sneeuw aanwezig maar is de col nog gemakkelijk te beklimmen. (geen
alpinisme noodzakelijk)
• Na de « Franse friet » vertrekken we via Entre-les- Aigues naar de Cabane de Jas-Lacroix.Deze zeer primitieve
berghut beschikt over een slaapplaats voor « radonneurs ». De schaapsherder die de hut bemand geeft ons de raad
de slaapzakken goed te sluiten wegens wandelend ongedierte…

Dag 3: Cabane de Jas Lacroix – Cabane de Surette

• De dag begint fantastisch: geen wolkje aan de hemel en het vriest…(-5°c)
• We ontzetten ons uit de slaapzakken en na een sobere maaltijd (droge worstjes en muesli) vertrekken we in alle
vroegte naar de hoogste col van de tour: Col de l’aup- Martin (2761 m)
• Het wordt duidelijk geen gemakkelijke klus: Vanaf 2300m: hardbevroren sneeuwvelden tot aan de top. Iedere stap
wordt berekend gezet wegens mogelijke glijpartijen.
• Via steile sneeuwvelden en veel kracht maken we een weg door de sneeuw op de helling van de Col de l’aup
Martin
• Het is duidelijk dat het weer er snel kan omslaan: plots zagen we mist opkomen uit het niets en werd de
zichtbaarheid herleid tot enkele meters. Enkele minuten later terug blauwe hemel….
• We eten energierepen en zetten de tocht verder naar Pas de la Cavale (2735 m).
• Aankomst op Pas de la cavale met zicht op Pointe de Rougnoux (+3200 m). Nadien vertrokken we naar de refuge
waar we elk 2 zalige omeletten eten met een lekker wijntje.
• Na een eerder lange rustpauze (de wijn moet zakken, en er zat genoeg alcohol in) vertrekken we met alle kracht
naar 3 col’s op een rij: Valette,Gouiran en Vallonpierre. De afdaling van de Col de la Valette (2668 m) gaat
moeizaam. (noordkant met verse sneeuw)
• Tussen heel onstabiele rotsblokken dalen we een stuk af en stijgen we opnieuw naar Col de Gouiran (2597 m) om
na 1 uur later de Col de Vallonpierre te bereiken (2607 m). Na een korte maaltijd op de top gaan we tussen de
berg-schapen naar de refuge Vallonpierre 
• We drinken er een zalige warme chocolademelk met extra veel suiker in (de hele inhoud van het suikerflesje moet
eraan geloven…)
• Einde van dag 3: een zware dag. We installeren ons neer bij de Cabane (tent, cabane is niet open).

Dag 4: Cabane de Surette – Rau des Souffles

• Terug een prachtige dag met een felblauwe hemel om te starten: een droom. Prachtig zicht op het massief van
Pointe de Verdonne bij zonsopgang. 
• We dalen af naar Refuge du Clot (1397 m) en verder naar Casset (1135 m).

Beschrijving
Doorheen en rond het massief van Les Ecrins
(Haute Alpes, Frankrijk). Men begint de tocht
meestal in Bourg d’Oisans, wandelen tot Valloise
en via Villar-Loubière terug naar Bourg d’Oisans

Geschatte totale afstand
De volledige route is 176 kilometer lang,
overbrugt 14 passen en heeft een hoogteverschil
van meer dan 12000 meter.

Kaarten
Er bestaat een schitterende topo-guide van deze
lange trektocht :
Tour de l’Oisans et des Ecrins (GR 54,Haute-
Alpes) ,réf 508 .
aparte kaarten:
IGN LES DEUX ALPES 3336 ET en IGN MEIJE
PELVOUX 3436 ET 
IGN Kaart 1:25.000. 
of A6 Carte de Randonnées Le Bourg d’Oisan,
Briançon Parc National des Ecrins 1:50.000

GPS coordinaten vertrekpunt
45.058001 (lat), 6.05072 (lng)

Deelnemers
3 personen: Hennebel Francis, Sander Smis,
Jeroen Smis

Reisdatum 
van 21 augustus tot 27 augustus 2007

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Zwaar en af en toe wat technisch.
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• Via Casset gaan we naar het prachtige dorpje La Chapelle-en-Valgaudemar, waar we een 2-tal uur genieten van de
zon en de lekkere specialiteiten van de bakkerijen.
• We lopen verder het dal in naar Villar-Loubière (1033 m) en stijgen terug tot aan refuge des Souffles. Tijdens deze
tocht zien we verschillende soorten hagedissen en zelfs een leguaan-achtige soort: een fel groene reptiel van 40 cm.
• Bij de refuge houden we een siësta van een uurtje…
• Naar de avond toe komen we aan de col de la Vaurze (2490 m). Het weer laat ons wat in de steek, maar het
regent niet, en de bewolking is hoog genoeg om van het uitzicht te genieten.
• We dalen af naar Le Désert via glooiende grasvelden dik bezaaid met rotsblokken.
• Tijdens de afdaling naar Le Désert hebben we prachtig zicht op oude nederzettingen. (« Champs et Clapiers »)
• Het wordt reeds donker en na een frisse wasbeurt in de rivier Rau des Souffles zetten we onze tent op tussen hele
kolonies mierennesten.

Dag5: Le Desert-Lac de la Muzelle

• Voor dag en dauw vertrokken naar col de Côte Belle (2290 m). Een prachtig uitzicht op de top waar we eten en
een poosje rusten.
• We ontmoeten nog een wandelaar die ons zegt waar de volgende top ligt. We kijken ernaar en schudden alle drie
ons hoofd: de steilste helling op gans de tocht: col de la Muzelle
• Terug op kracht gekomen zetten we onze tocht verder: we passeren een prachtig gebied van geërodeerde leisteen 
• Tijdens de afdaling : prachtige formaties leisteen 
• We passeren eveneens velden met wilde ridderspoor (delphinium)
• Een zeer steile en inspannende klim brengt ons tenslotte op de col de la Muzelle (2625m)
• Op de top hebben we het gezelschap gekregen van een 50-tal magere schapen. We vragen ons af wat ze hier
zoeken, want er groeit hier zelfs geen klein grassprietje. Boven de schapen cirkelen roofvogels. (aan het wachten
tot er eentje het bijltje neerlegt?)
• Van op de col hebben we kilometers ver uitzicht en we zien reeds onze eindbestemming liggen: Bourg d’Oisans.
• Prachtig zicht op de Lac de la Muzelle, waar we later ons tentje bij neerzetten.
• Vanaf Lac de la Muzelle en bijhorende Refuge is het prachtig zicht op de Rocher de la Muzelle met bijhorende
gletsjers (3465 m)
• We eten s’avonds in de refuge een echte 4 gangen-menu voor een zeer zacht prijsje (15 euro). Eten doen we alsof
we reeds dagen geen meer gezien hebben, het smaakt enorm.

Dag 6: Refuge de la Muzelle – Bourg d’Oisans

• We vertrekken tussen de ezels en paarden naar een helling waarop meer dan 1000 schapen staan te grazen. Het
kweken van dieren is hier duidelijk rendabel.
• Rond 9 uur arriveren we op de col (2541 m). Niettegenstaande dat het prachtig weer is, worden de bergen omringd
door nevel waardoor dat het uitzicht beperkt is. In het oosten kunnen we met moeite de Barré des Ecrins en La
Meye observeren.
• We rusten wat uit en vertrekken later voor een grote afdaling naar het meer Le Lauvitel (1540 m).
• De afdaling gaat zeer vlot en na een kleine 2 uur staan we al met ons voeten in het water van het meer.
• Het is een prachtig blauw meer. We genieten enorm van het water. Met enkel onze onderbroek aan zwemmen we
enkele honderden meters in het meer. Wanneer we stilstaan verzamelen oneindig veel kleine visjes aan onze tenen
en beginnen er gretig in te bijten. Na een lange pauze strikken we terug onze bergschoenen aan om de afdaling
verder te zetten. Nadat we lekker hebben gegeten in Les Gauchoirs komen we terecht naast een prachtige waterval:
Cascade de la Pisse. Een paar uur later zitten we te kuieren in de winkelstraatjes van Bourg d’Oisans en zetten we
onze tent op in de camping Le Colporteur (700 m).

Conclusie
De route werd gekozen omdat deze teruggaat naar de prille natuur en cultuur. De rust en stilte tussen

het hooggebergte is allesoverheersend en dit staat in schril contrast met onze manier van leven. Enkel

het geluid van schapen, roofvogels en andere dieren trok onze aandacht.

De trektocht werd reeds maanden vooraf bestudeerd en beoordeeld, de variante routes werden

nagegaan en er werd steeds voorzien dat, in geval van noodsituaties, we toch binnen beperkte tijd

geholpen kunnen worden.Een goede voorbereiding is hier een must en zorgt voor het slagen van een

zeer actieve vakantie.

Tijdens de tocht waren we uitgerust met kampeermateriaal voor 3 personen, die bleek toch nuttig als

je wat wilt besparen op uw budget.De treinreis (inclusief bus) viel in de smaak: zowel de kostprijs als

de tijdsduur werd minimaal gehouden: totale kostprijs per persoon: 400 Euro

De nodige vervoerbewijzen (trein), werden online aangekocht 3 maanden vooraf op (www.tgv.fr) en dit tegen gereduceerde
prijs:
Soort ticket:”prems”,zie rubriek varia.(nadeel: geen annulatie mogelijk). Busticket gekocht in station van Grenoble
(Grenoble-Le Lauzet). Terugrit gekocht op de bus zelf (Bourg d’Oisans-Grenoble). Kostprijs ticket: zie laatste rubriek.

VARIA
Extra topo-kaarten zijn niet echt noodzakelijk, als je de topo-guide aanschaft (deze staan immers in de gids op schaal
1/50000).
Nuttige site’s:
http://www.alain-collet.com/Alpes/GR54.html
http://www.wandelpaden.com/Rubriek7l.html
http://www.francis.travelblog.be (zelf aangemaakte blog voor en door alpenliefhebbers)
Aangezien je soms wel eens meer dan een volledige dag moet wandelen om te struikelen over een klein winkeltje geef ik de
gouden tip om genoeg te voorzien in spijs en drank.Vandaar dat we ook chloortabletten bij ons hadden om rivierwater te
ontsmetten(werd als drinkwater gebruikt)
Gelieve U steeds te voorzien van goede kledij (temperaturen gehad van –5 tot +25°C en dit midden in de
zomerperiode),druivensuiker om zware inspanningen te compenseren ,muesli en ander droogvoeren noodzakelijke medicatie
(imodium, pijnstilling),
Communicatie met het thuisland verliep soms nogal stroef : enkel ontvangst op de hogere cols en in bewoond gebied.
In principe is het niet echt nodig om een tent ‘mee te slepen’ bovenop het gewicht van een loodzware rugzak, maar wij



hebben het toch gedaan uit noodzaak. Volgens de planning die ik heb gemaakt moesten we regelmatig overnachten tussen 2
refuges door wegens beperkte tijd. ( te weinig verlof). Als je gans de tocht wil uitwandelen op een normale wijze , trek je
er best toch minimum 10 dagen voor uit.Zelf hebben we er een week over gedaan om 4/5 van de tocht te wandelen.
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