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Jan Engels
Vertrekpunt: Bellegarde sur Valserine
TopoGuides: La Grande Traversée du Jura..... à pied
ref 512
IGN kaart 1:50000
83015 Parc Naturel Regional Haut-Jura (4)
Gps tracks te vinden op;
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8102671
http://nl.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=8102690
Zaterdag 25/08/2012
Vertrek met de wagen uit Lier om 13h30.
Bij het laatste stukje in Belgie opeens een file op de E411.
Heb ongeveer een uur staan aanschuiven om een 15 km
verder te geraken. Alles moet hier over één baanvak
terwijl er van werken niets te bespeuren valt en dan
opeens tot men grote opluchting en verbazing is de file
weg. Daarna ging alles vlot en kwam ik rond 22h30 aan in
Bellegarde Sur Valserine. Het is hier 16 graden.
In het centrum, op de Place Carnot parkeer ik mijn wagen,
drink nog een biertje uit mijn voorraadkist en kruip
achteraan in mijn slaapzak.
Zondag 26/08/2012 (17 km; 1403m stijgen en 435m
dalen)
7 uur wakker en uit de veren. Het is hier overal betalend
parkeren. Of maximum 4 uur parkeren dus ga ik op zoek
naar een geschikte plaats om mijn wagen achter te laten.
Aan de noord kant, niet ver van het TGV station van
Bellegarde (366m), langs de Route de Lyon (D1084) vindt
ik een gratis niet-geasfalteerde parkeerplaats met glas en
plastiekbol.
Het is vlakbij de “Pont Du Tram” waar ik mijn wandeling
richting Lancrans kan starten. Nog even wat croissants en
pain au chocolat gekocht bij de bakker en om 8h30 ging ik
er vandoor.
Het plan is van hieruit een stuk van de GTJ (La Grande
Traversée du Jura ) te lopen in de omgedraaide richting.
Tot even voorbij Lelex om dan in een boog terug te komen
naar Bellegarde. ( Daarna wil ik iets soortgelijk doen aan
de zuidelijke kant van Bellegarde.
Ik volg eerst de gewone weg tot in Lancrans. Er moet ook
een pad lopen in die richting langs de boord van de
Valserine maar dat hou ik voor tijdens de terugkomst.

Gestadig klimmend door bosrijk gebied begin ik al heel
wat zweet te laten. Het zonnetje is van de partij. Ik zie
mijn eerste eekhoorn die natuurlijk ( net zoals de rest van
zijn soortgenoten op mijn tocht) niet op de foto wil. Bij
het passeren van de Ferme de Metral (759m) moet ik een
kwalijk grommende hond voorbij. De boer staat een eind
verder en verzekerd me dat de hond nog nooit gebeten
heeft . “Mais on ne c'est jamais” zegt hij.
Om 11 uur pak ik een pauze, eet een banaantje en hang
mijn t shirt even te drogen in een boom. Een licht gepakt
koppeltje komt me voorbij gewandeld. De zak terug op de
rug en dan gaat het verder omhoog naar “Sorgia en bas”
(1221m) waarbij ik mooie zichten begin te krijgen op de
Zwitserse kant van de Jura.
Hoger nog naar “Sorgia d'en Haut (1410m) en dan over de
“Crêt du Milieu”(1597m) Ik ben even het juiste pad kwijt
maar dat wordt rijkelijk beloont door een drietal herten
niet zo ver van mij af aan de rand van een beboste
rotspartij. Het gaat hier afwisselend naar beneden en dan
weer omhoog naar de Crêt de la Goutte (1621m).
Geleidelijk naar beneden naar ”Chalet du Sac” waar ik
een soepje warm maak.
Ik besluit toch nog verder door te gaan tot “La Poutouille”
niet tegenstaande het feit dat het voor een eerste dag toch
al een redelijk zwaar parcour was.
Het is een vrij groot gebouw waarvan maar een klein
stukje vrij toegankelijk is. De overnachtingsplaats valt me
wat tegen, niet direct de gezelligste plaats. Ik breng hier
de nacht door in het gezelschap van enkele wakkere
muizen die ik na verschillende pogingen verjaagd krijg
zodat ik niet steeds wakker wordt van het geritsel.
Maandag 27/08/2012 (26 km; 910m stijgen en 1461m
dalen)
6h45 wakker. Zonder ontbijt ervan door om 7 uur. Het is
een prachtige wandeling naar de “Refuge du Gralet” maar
ik zou er de dag voordien niet veel plezier meer aan
beleefd hebben.
Deze refuge is top. Hier zou ik met plezier geslapen
hebben. Ik pauzeer hier een uurtje en neem mijn ontbijt.
Om 9h30 vertrek ik terug voor een wandeling over de
kammen. Op “le Reculet” (1719m) staat een zeer groot
ijzeren kruis, een beetje in de stijl van de eifeltoren.
Zeker 15 m hoog. Het is gemaakt door een smid van een
lager gelegen dorp. Alle stukken zijn door dorpsgenoten
naar boven gedragen om daar in elkaar te zetten.
Het volgende stuk van de wandeling naar de Crêt de la
Neige is prachtig. Een kronkelend pad omhoog en weer
omlaag echt meanderend door een landschap dat me ook

wel aan de Vercor herinnerd. Veel door de elementen
doorsneden kalksteen partijen. Laag struikgewas. Hier
kom ik toch ook wat andere wandelaars tegen.
Een kudde schapen probeert wat schaduw te vinden onder
een bosje bomen. Een herdershond begroet elke
passerende wandelaar met geblaf. Ergens in de verte is er
een herder die af en toe eens fluit. Ik ga een tiental meters
van het pad af en geniet, uit het zicht, van de middagzon
tijdens een lange pauze.
Tijdens heel deze wandeling heb je zowel links als rechts
een prachtig zicht op de dalen en de bergen in de verte.
Een eind verder sla ik links af om af te dalen naar Lélex.
In de refuge “La Ratou” tracteer ik mezelf op een groen
slaatje waarna ik verder afdaal. In Lélex (900m) sla ik
water en wat fruit in.
Een ordinair pintje kost hier in het cafe verdorie 2,5 euro.
t'Is dan ook nog een ordinair cafeetje. Ik ben te gierig om
er twee te drinken en ik ga verder om een plekje voor de
nacht te vinden.
Het begint al te duisteren en vanaf “Le Niazet” zal het te
volgen pad door het bos en terug naar omhoog gaan.
Verderop valt er dus niet snel een geschikte plaats te
verwachten om mijn tarp te plaatsen. Om 20h00 in de
buurt van Le Niazet zet ik mijn tarp dan ook neer naast de
weg. Niet ideaal zo in het dal maar toch ok.
Nog een soepje en genieten van de zonsondergang.
Dinsdag 28/08/2012 (23km; 500m stijgen en 700m
dalen)
Goed geslapen onder mijn tarp. Mijn zeil is kletsnat van
de dauw. Voorzichtig kom ik eronderuit om mijn
slaapgerief zo droog mogelijk te houden. De eerste
stappen die ik zet doen enorm pijn aan mijn voeten.
Vooral mijn linker hiel is heel gevoelig. Na een paar
minuten kan ik terug normaal gaan.
Ik pak alles in en om 7h30 begin ik aan de klim door een
prachtig beukenbos. De grond is bedekt met een laag
bladeren. Eekhoorntjes wippen van hier naar daar. Ik doe
al geen moeite meer met mijn fototoestel, ze kruipen toch
steeds naar de achterkant van de boom. Eens uit het bos
ter hoogte van Les Closettes zet ik me aan de kant.
Ontbijten en alles uit de rugzak laden om te laten drogen.
Als ik terug op pad ga hoor ik een eind voor mij uit
stemmen. Ik zie precies even een paard dat verder geleid
wordt maar het is wat ver weg om duidelijk te zijn. Als ik
even later een bocht passeer zie ik verse paardenmest op
de weg liggen, dus toch goed gezien. Een heel mooie
vallei met een groot rechthoekig huis en even verder een
schuur met een wand uit allemaal kleine plankjes.

Mijn pad gaat verder naar “Borne au Lion”(1289m). In
deze vallei was in de tweede wereldoorlog een
commandopost van de Franse résistance. Bij een groot
gedenkteken hieraan staan zes Duitsers met paarden. Ziet
er wel prettig uit zo een beetje cowboy spelen.
Nu trek ik richting Giron. Heel de tijd door bos. Als ik
een bocht om kom zie ik een pak reeën verschrikt het bos
in vluchten. Ik noem deze wandeling de desert wandeling.
Aardbeitjes, frambozen, braambessen langs de kant. Ik
kom maar traag vooruit, altijd maar plukken en smullen.
Het Foret de Champfromier is rijk aan leven en voedsel.
In de verte hoor ik een zware machine bulderen en
verschillende motorzagen. Een half uurke later zie ik een
grote rode tractor met een lange pas gevelde boom uit het
bos naar boven kruipen. Toch wel imposant.
Ik neem even pauze aan “Chalet Cottin”. Het is een stukje
kouder geworden en vrij bewolkt, spijtig want ik had
gerust een uurke in het zonneke willen zitten, nog wat in
mijn boek lezen.
Vanaf hier is het een lange afdaling naar Champfromier
via een plaats die Les Avalanches genoemd wordt. Steile
wanden en een slingerende weg naar beneden. Na even
vragen en zoeken vind ik de plaatselijke camping.
Vooraleer plaats te nemen op de camping stapte ik naar
het dorp. Best gezellig een cafeetje met muziek naar mijn
goesting. De zon is terug van de partij en ze hebben hier
een heerlijk streekbiertje.
Woensdag 29/08/2012 (15km )
Opgestaan met een lekker zonnetje. Al mijn gerei is droog.
Ik kan rustig ontbijten en een douchke pakken op de
camping. Het is hier zeer rustig. Buiten mezelf zijn er
slechts 5 andere tenten op het terrein.
Het is even zoeken naar de juiste route. Weeral een
prachtige route langs “La Namphee” Allemaal bosjes met
palmtakken onder hogere loofbossen. Het pad volgt een
lange rotspartij van zo een meter of tien hoog. Daarna is
het weideland tot in Montagnes. De waterbakken zijn hier
voorzien van een drakenkop.
Ik daal hier verder af naar de Pont des Pierres. De
Valserine snijd hier diep door de rotsen. Men heeft hier
ooit met de gedachte gespeeld om een dam aan te leggen
maar dat is dan toch niet doorgegaan. Het pad loopt langs
de begroeide bergwand spijtig genoeg is er niet veel te
zien van de overkant door al het struikgewas. Dan volg ik
de Valserine naar Bellegarde sus Valserine. Op het beboste
pad zijn alle struiken begroeid met een dikke laag mos.
De “Pertes de Valserine” is ook echt de moeite. De rivier
verdwijnt hier tussen de diep doorsneden kalksteen lagen.

Verderop staan de restanten van wat ooit de eerste Franse
electriciteitscentrale op waterkracht geweest is.
Om 14h00 ben ik terug aan mijn wagen. Ik hang wat rond
te luieren, doe wat inkopen, lees nog wat en ga een pint
pakken. Toch niet echt een bruisende stad ofwel weet ik
niet waar ik moet zijn voor den ambiance. Als ik terug
naar mijn auto ga, nog geen 20h30, is het café leeg en sluit
de bazin alles af. S' nachts begint het te regenen en te
onweren.
Donderdag 30/08/2012
300m dalen)

(23,4km; 1000m stijgen en

Regen, regen, regen. Ik zit in de voormiddag te wachten
tot het er wat beter uitziet. Af en toe denk ik ok ik ga
ervoor en dan gaan de hemelsluizen weer open. Het is
uiteindelijk 12 uur als ik vertrek.
De hemel is grijs en af en toe druppelt het. Een stevige
wind maakt het allemaal een beetje guur. Langs de
gewone weg gaat het gestaag bergop naar Ochiaz. Bij het
kerkje met kerkhof is het even zoeken naar de juiste route
en dan gaat het een stuk steiler naar Catray. Ik krijg het
meer dan warm. Als ik rond 15h00 bij de Auberge de
Catray (1060m) aankom is mijn t shirt onder de overige
lagen helemaal doorweekt.
Nu gaat het glooiend verder, meestal door bos. Ik zie een
eind verder op het pad een beest zitten. Ik denk eerst een
kleine ree maar dat beest zit precies op zijn achterwerk.
Voor ik dichterbij kan komen en het beter kan bekijken
verdwijnt het al snel het bos in.
Ik loop door een langgerekt valleitje met weiland
omzoomt door hoog loofbos. Een twintigtal paarden lopen
hier te grazen. Ze storen zich niet bijzonder aan mij.
Aan de Ferme du Tumet (16h30) loop ik even fout naar
rechts. Even later keer ik op mijn stappen terug om de
juiste route te vinden. Een doorsteek van een weide vol
stieren met mooie gele klemmen in de neus. Ben ik even
blij dat ik niet in hun weide moet wandelen.
Het weer blijft wat wisselvallig en op dit deel van mijn
route ligt geen enkele cabine of zo. Ik zie een bordje
waarop staat “Gite la Pelaz” ergens gelegen in Les Plans
d'Hotonnes. Ik besluit daar te gaan overnachten. Nog een
km of 4 naar daar.
Verder over de Crêt du Nu (1351m) de hemel klaart wat
open maar de dreiging blijft. Aan het Croix des Terments
(17h45) verlaat ik mijn route om naar die Gite te lopen. Er
staan af en toe bordjes maar die sturen me precies in een
zeer grote bocht naar daar. Ik heb geen gedetailleerde
kaart van dit stuk van de route en kan alleen maar afgaan
op het kleine kaartje in het GR boek. Ik volg de bordjes
maar en kom dan toch eindelijk aan (18h30).

Het ziet er nogal verlaten uit maar de uitbater, JeanJacques, komt na een tijdje toch te voorschijn Er zijn
geen andere gasten en hij kan me ook geen warme
maaltijd serveren. Een slaatje dat zal wel lukken. Ik ben
ook helemaal gene moeilijke als het op eten aan komt.
Mooie kamer, ik hang vlug nog wat kleding buiten te
drogen. De zon is erdoor gekomen en er staat nog steeds
een windje. Droog zal ik ze niet krijgen maar toch bijna.
Tijdens de nacht is er een serieus onweer.
Niettegenstaande ik lekker zacht en warm lig heb ik een
slechte nacht. (www.gite-jura-lespelaz.com)
Vrijdag 31/08/2012 (39,5km;
Om acht uur zit ik zoals afgesproken aan de ontbijt tafel.
Buiten waait er een gure wind. De wolken vliegen voorbij.
Regelmatig valt de regen met bakken uit de lucht.
Ik hoor eens bij de patron wat er te verwachten valt. De
hele dag van hetzelfde vertelt hij me mogelijk morgen een
beetje beter.
Voor dit laatste stuk van mijn route tot Culoz, waar ik de
trein terug naar Bellegarde kan pakken, had ik normaal
nog twee dagen voorzien.
Ik probeer van Jean Jacques wat te weten te komen over
de route en mogelijkheden om te overnachten onderweg.
Tot in Culoz zou het onder goede omstandigheden en niet
te zwaar bepakt een tien uur zijn. Overnachten, misschien
mogelijk in La grange Haut, als er iemand zou zijn, anders
niet. Misschien bij de abdij van Arvieres. Veel wijzer
geraak ik er niet uit.
Buiten ziet het een beetje wit. Het blijkt een laagje hagel
te zijn dat net gevallen is. Even later klaart het precies
toch wat op en ik besluit het er toch op te wagen en me
klaar te maken.
Om 10h00 vertrek ik met mijn regenkledij aan. Al bij al
zal het weer wel meevallen vandaag. Soms eens een
buitje, meestal wat koude wind en regelmatig mistflarden.
Niets spectaculair en om 14h00 bereik ik de Grange d'en
Haut (1250m) die natuurlijk potdicht is. In een klein
portaaltje maak ik een soepje warm. Hier kan je dus niet
binnen overnachten maar het grasveldje voor de deur ziet
er anders wel uitnodigend uit. Het is nog zo vroeg en het
weer is niet om wat te luieren en er van te genieten. Om
15h15 kom ik aan bij “La Grange Falavier”. Hier kan je
wel binnen. Het staat vol met bedden. Toch spreekt het me
niet aan om hier te blijven. Ik kan van hieruit de Col de
Charbemènes en de Grand Colombier al zien. Even later
kom ik aan de ruïnes van de oude Chartreuse d'Arvieres
aan. Er staat een volledig nieuw gebouw daar maar alles
potdicht.

Na enkele haarspeldbochten begint de gestadige klim naar
de Grand Colombier. Het goed begaanbare pad veranderd
stilaan in een steil stijgend slingerend padje tussen
struikgewas en over rotsblokken.
Boven gekomen loop je over de crête tot ik om 17h20 in
de mist aankom op 1530 meter hoogte. Hier staat een
groot ijzeren kruis. Even verder zie je langs de flank de
geasfalteerde weg langs waar de renners tijdens de
“Ronde van Frankrijk” naar boven komen. De wind blaast
de mist aan en voorbij. Beneden in de vallei zie je de zon
schijnen maar hierboven is het redelijk koud.
Verder weer, het eerste stuk van de afdaling is vrij steil
met een diepe afgrond aan de westkant. Door alle
nattigheid is het stenige pad redelijk glad en met een klein
hartje zak ik soms al eens diep door de benen om
voorzichtig te vorderen. Gelukkig is het maar een twintig
meter zo.
Het heeft niet veel zin op deze berg te overnachten dus
verder naar Culoz. Het zou nog ongeveer tien km zijn,
altijd maar bergaf. Vanaf 19h00 gaat het zigzag naar
beneden. Er komt precies geen eind aan. Culoz ligt op
300m dus moet ik heel de zuidflank van de grand
Colombier naar beneden.
Twee uur heb ik daar voor nodig en om 21h00 heb ik de
Gite d'etapes du Gabiolon voor mij alleen. Er ging wel
nog wat zoekwerk aan vooraf om de sleutel op te halen in
een huis een beetje verderop.
De volgende morgen pak ik de trein naar Bellegarde ik
kuier daar nog wat rond en rij dan terug naar het warmere
noorden.

Een zeer mooie ervaring. Spijtig van het weer tijdens het
tweede gedeelte van de tocht. Anders had dit iets minder
intens kunnen zijn en meer genieten.

Mijn foto's te zien op
https://plus.google.com/photos/105618498274169037131/
albums/5788478400448452321

