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: Berner Oberland
Land: Zwitserland
Route: Slechtweervariante voor de Bärentrek (bestaande route of zelf uitgestippeld)
Aantal wandeldagen: 8
Reisperiode en condities: juni 2016 - uitzonderlijk veel verse sneeuw en lawinegevaar op
Officiële Bärentrek. Daarom grotendeels de zelf uitgestippelde slechtweervariantes.
Korte beschrijving van de route (dagindeling + ev. afstand/hoogtemeters/wandeluren):
Zie blog : http://bertwandeltlangsdebernermuur.blogspot.be/

Praktische info
Bereikbaarheid + nuttige links
Zie "De Berentrek Praktisch" op de blog http://bertwandeltlangsdebernermuur.blogspot.be/

Gebruikte wandelgids en/of wandelkaart
Zie "De Berentrek Praktisch" op de blog http://bertwandeltlangsdebernermuur.blogspot.be/

Ervaren terrein- en weerscondities
Op 2 dagen na : regen en mits. Stevige goed dragende sneeuw tot 2000 à 2100 m, daarboven
blubber van een paar dagen oud. Risico op natte-sneeuwlawines op alle gekende couloirs.
Maar voor de rest : een heerlijke eenzaamheid. Zalig om de bergen voor jou alleen te
hebben. En zalig als de toppen bij een opklaring discreet uit de mist komen.

Bewegwijzering (aanwezigheid + kwaliteit)
Super - Zwitserse kwaliteit
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Bevoorrading (voeding en water)
Geen probleem. De Bärentrek komt heel frequent in de vallei dus maximum om de twee
dagen kom je een supermarkt tegen. Anderzijds : ook hutten die officieel al openen op 1
juni, bleven nog 1 à 2 weken gesloten door de ongewoon late wintercondities.

Overnachting + nuttige links
Berghutten : groot probleem buiten het seizoen. De meeste hebben geen winterraum, hetzij
omdat ze privé zijn, hetzij omdat ze niet langs routes liggen die in de winter doenbaar zijn.
Maar je komt iedere dag in de vallei, met massa's goedkope overnachtingsmogelijkheden
(jeugdherbergen of hotelletjes met een "Lager").

Optioneel: Tips rond materiaal
Het gewone materiaal voor de bergtrekker.
Eventuele gebruikte hulpmiddelen: Pickel en "spikes". De pickel had ik enkele keren nodig
om lawine-couloirs te kruisen wanneer ik een pittige variante nam.

Conclusie: Wat vond je van de tocht?
Voor de 1° week van juni is het altijd wat uitzoeken en afwachten.
Ik was blij dat ik die week al een mooie bergtocht kon maken. Het weer - daar kon je niks aan
veranderen. In de zogezegd betere gebieden van Zwitserland zoals Ticino of Wallis was het
trouwens nog veel erger, met 100 à 150 mm regen op 2 dagen ...

Foto’s
Link naar online fotoalbum: http://bertwandeltlangsdebernermuur.blogspot.be/
Indien geen online fotoalbum, gelieve een selectie van max. 100 foto’s te sturen via
wetransfer naar hikingadvisor@gmail.com

Reisverslag
Geen reisverslag beschikbaar
Link naar online reisverslag: http://bertwandeltlangsdebernermuur.blogspot.be/
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

(geef hier je emailadres in)

Geïnteresseerden kunnen een email sturen naar hikingadvisor@gmail.com die de vraag
zal doorspelen aan de schrijver
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