
FICHE TREKKING 

Ook jouw reiservaring welkom op www.hikingadvisor.be en krijgt een plaatsje onder de 

‘wandelgebieden’. Met deze fiche kan je je informatie wat structureren en eventueel 

verwijzen naar een reisverslag en/of fotoalbum op het net. Alvast dank voor jullie hulp!  

Graag deze fiche met eventueel het verslag in bijlage op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com. 

 

Steekkaart 

Gebied: Alpen  

Land: Frankrijk, Italië, Zwitserland 

Route: Tour du Mont Blanc (TMB) (bestaande route of zelf uitgestippeld) 

Aantal wandeldagen: 7-10 dagen volgens wandelgidsen, iemand met goede conditie en lichte 

bepakking kan de klus in 4-6 dagen klaren. 

Reisperiode en condities: Eind juni - begin juli 2013 na een zeer sneeuwrijk voorjaar wat 

resulteerde in veel sneeuwvelden en nog ononderbroken sneeuw boven 2200m. Normaliter is 

de TMB vanaf juli tot eind september perfect beloopbaar. 

Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):  

Zie wandelgidsen om je eigen dagindeling te plannen. 

 

Praktische info 

Bereikbaarheid + nuttige links 

Met de trein naar Chamonix of met de wagen naar Les Houches of Chamonix en daar een 

geschikte parking opzoeken (vaak betalend). La Fouly in Zwitserland is een rustigere plek als 

startplaats en heeft een ruime gratis parking. 

 

 

 

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart 

Er zijn vele wandelkaarten die de TMB bestrijken. Als je aan één kaart genoeg wil hebben 

raad ik één van de volgende aan: 

- Rando Editions A1 Pays du Mont Blanc 

- Rando Editions Le Trek du Mont Blanc, 11 étapes autour du massif 

Een wandelgids is geen noodzaak maar kan een goede hulp bieden bij de planning van de 

tocht, zeker voor mensen met weinig planervaring. Ik raad één van deze twee gidsen aan: 

- The Tour of Mont Blanc, Complete two way trekking guide, Cicerone Mountain Walking, 

Kev Reynolds 

- Tour du Mont Blanc - France, Italie, Suisse: panoramas grandioses pour 10 jours sportifs, 

FFRandonnée 

 



Ervaren terrein- en weerscondities  

De TMB bestaat uit gemakkelijk begaanbare en vaak brede paden die vaak ook sterk 

geërodeerd zijn door de populariteit van de trail. Na regen of vlak na het wegsmelten van 

sneeuwvelden tijdens de vroege zomer kom je ook vaak ondiepe modder tegen op de paden, 

vooral aan Italiaanse zijde. Gamaschen zijn hier niet voor noodzakelijk. Het maakt het pad 

alleen wat glibberig. Op de Arpette variant heb je te maken met steilere paden die bij 

afwezigheid van sneeuwvelden geen moeilijkheden bieden. 

 

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit) 

De hoofdroute van de TMB is zeer goed gemarkeerd op het terrein, dit in tegenstelling tot de 

varianten van de trail welke helemaal niet gemarkeerd zijn. Wie één van de varianten wil 

lopen zal aandachtig moeten zijn bij de splitsing van de hoofdroute en zelf aan de hand van 

kaart en lokale bewegwijzering de variant moeten aflopen tot weer op de hoofdroute. 

 

Bevoorrading (voeding en water) 

Er zijn supermarkten in Chamonix, Les Houches, Les Contamines, Courmayeur en La Fouly. 

Daarnaast worden ook maaltijden aangeboden bij de vele berghutten.  Het is dus verre van 

noodzaak om voor meerdere dagen voedsel mee te zeulen vermits er ruime 

bevoorradingsmogelijkheden zijn. 

 



Overnachting + nuttige links 

De meeste mensen lopen de TMB als huttentocht. Wildkamperen is officieel verboden langs 

de TMB. Wie toch wil overnachten met tent of tarp kan dit op de daarvoor voorziene plaatsen 

nabij de berghutten. Voor meer info raadpleeg één van de wandelgidsen of zoek de 

bivakmogelijkheden online op bij elke berghut. 

 

Optioneel: Tips rond materiaal 

Gewoon bergwandelmateriaal volstaat voor de TMB tijdens het zomerseizoen. 

Eventuele gebruikte hulpmiddelen: Een pickel/grodel/spikes en/of stijgijzers kunnen nuttig 

zijn naar gelang de condities indien je opteert om de TMB te lopen buiten het gebruikelijke 

seizoen (begin juni of vroeger, of oktober/november). (vb. pikkel, stijgijzers, 

sneeuwschoenen, langlaufski’s) 

 

Conclusie: Wat vond je van de tocht? 

De tocht biedt enkele mooie uitzichten op het wilde Mont Blanc massief en is vooral ook erg 

gevarieerd (van wandelstukken door bossen in de valleien, door dorpen, over alpenweiden tot 

over hogere alpencols). Een nadeel vormt de drukte tijdens het zomerseizoen. 

 

Foto’s 

 Link naar online fotoalbum: 

http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/sets/72157634625715390/ 

 Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 30 foto’s te sturen via 

wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com  

 

Reisverslag 

 Geen reisverslag beschikbaar 

 Link naar online reisverslag: http://dzjow.com/2013/07/14/my-thru-hike-of-the-tour-du-

mont-blanc/ 

 Indien geen eigen blog, gelieve je reisverslag samen met dit document op te sturen naar 

hikingadvisor@gmail.com  

 

Contactgegevens 

 Geïnteresseerden kunnen me rechtstreeks bereiken via den.dzjow@gmail.com (geef hier 

je emailadres in) 

 Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag 

zal doorspelen aan de schrijver 

 

 


