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u itdag i ng   wan de le n

tekst GrEET WOuTErS

Hoe bereik je de mooiste, 
ongeschonden plekjes in 
de natuur? Door erheen te 
wandelen, natuurlijk. Dat 
kan gaan van een dagtocht 
tot wekenlang hiken. 

ontdek de rust van de bergen

Wandelen in de bergen, het klinkt 
voor sommigen iets te rustig in de 
oren. Maar eenmaal erin onderge-
dompeld, moet je bekennen dat het 
een zeer avontuurlijke recreatiesport 
is. Bergwandelaars of hikers gaan op 
zoek naar de mooiste plekjes in de 
natuur, die niet te bereiken zijn met 
een vervoermiddel. Joery Truyen had 
de microbe al heel vroeg te pakken. 
Deze hiker is geen onbekende in het 
wandelmilieu, omdat hij de meest 
onbereikbare plaatsen weet te 
bewandelen. Voor velen is hij dan ook 
een voorbeeldfiguur. “Na enkele 
dagtochten in de Alpen zocht ik ’s 
avonds op de kaart naar plekjes die ik 
wilde ontdekken. Dat was niet 
mogelijk met een dagtocht. Dus 
besloot ik om meerdaagse tochten af 
te leggen, in mijn eentje. Sindsdien 
maak ik tochten van vijf weken in 
gebieden waar bijna geen mens komt. 
Ik volg ook geen paden meer. Ik leef 
dan in de wildernis en ben volledig op 
mezelf aangewezen.” 

De DriVe Van een Hiker is de mooiste 
natuurgebieden te ontdekken. Alex 
Liebens, sporttechnisch coördinator 
bij de Klim-en Bergsportfederatie, 
bevestigt dat. “Bij het bergwandelen is 
het vooral de regio die telt. Je gaat op 
zoek naar prachtige uitzichten of een 
mooi stukje groen. Bergwandelaars 
hebben een zekere affiniteit met de 
natuur. Persoonlijk vind ik er een 
enorme rust. En de top van de berg 
bereiken, is natuurlijk een geweldige 
ervaring. Daarvoor ga je terug.” Maar 
natuurlijk kan niet iedereen zomaar 
een berg bewandelen alsof het niets is. 
Daarom worden er geregeld speciale 

cursussen georganiseerd. “Als je wilt 
hiken, is het essentieel dat je vooraf 
een cursus volgt of met een ervaren 
bergwandelaar meegaat. Hoewel 
dagtochtjes relatief laagdrempelig zijn, 
zijn er bij outdoor-sporten altijd 
dingen die je niet kunt controleren”, 
aldus Liebens. “Een goede voorberei-
ding is noodzakelijk. Ook qua 
materiaal en kledij is de nodige 
knowhow belangrijk.”

in sPortwinkels VinD je trekschoe-
nen met een hoge schacht en een goed 
profiel. Die variëren van A tot D en 

materiaal in gewone sportwinkels, 
maar nu niet meer. Ik winkel online 
en vooral op Amerikaanse websites, 
omdat zij meer gespecialiseerd zijn. 
Ook de klassieke wandelschoenen 
gebruik ik niet meer. Daar zit 
Gore-Tex in, waardoor je voeten erg 
zweten in de zomer, en dat vraagt veel 
onderhoud. Daarom reis ik nu altijd 
met Trailrunners, lichte sportschoe-
nen die aangenamer aanvoelen. Ik 
combineer ze wel met Gore-Tex-
kousen, zodat mijn voeten toch niet 
nat worden.” Truyen benadrukt 
overigens dat beginners best wél de 
klassieke wandelschoen gebruiken. 
“Die zijn veel stabieler waardoor je 
minder kans loopt op letsels.”

Qua kleDinG kun je VolGens de 
avontuurlijke hiker uitgaan van het 
drielaagjesprincipe. “Als basis draag je 
wol of synthetisch materiaal om het 
zweet af te voeren. Zo krijg je geen 
kou. Daarboven komt een isolatielaag. 
Dat kan fleece zijn of een synthetische 
jas. De derde en buitenste laag moet 
winddicht zijn en eventueel waterbe-
stendig. Die laag moet je beschermen 
tegen kou, regen en wind.” Een aantal 

accessoires zijn minstens even 
belangrijk. Een kompas, hoogtemeter 
en topografische kaart zijn absolute 
must-haves in de bergen. 
Wandelstokken kunnen een hulp zijn 
om je gewicht te verdelen of om de 
belasting op de knieën te verlichten 
tijdens het afdalen. Als je een route 
uitstippelt waarbij je geen hut passeert, 
neem je ook best het nodige mee om 
voedsel klaar te maken. “Voedsel 
weegt veel omdat er water inzit. 
Daarom droog ik alles voor mijn 
vertrek. Als ontbijt eet ik muesli en als 
lunch ben ik nogal gehecht aan het 
‘toerbrood’. Dat maak je met wald-
kornbloem, melk, honing, suiker en 
noten. Het is heel compact en je kunt 
het maanden bewaren.” Ook drank is 
absoluut noodzakelijk bij het 
bergwandelen. De algemene richtlijn 
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■ salzburgerland 

- OOstenrijK

In het Salzburgerland in 
Oostenrijk vind je routes voor 
hikers van elk niveau. Het is 
een gebied dat erg in de trek 
is bij touroperators en dat 
gekenmerkt wordt door 
gezellige chaletdorpjes. 
Onderweg vind je hutten waar 
je iets kunt drinken en 
overnachten. Op de toppen 
heb je mooie uitzichten over 
meren, uitgestrekte weilan-
den en rotsblokken. 

■ sareK - zweden

Sarek is het Nationaal Park 
van Zweden en richt zich tot 
de ervaren hiker. Het is een 
bergachtig gebied van bijna 
2000 km dat in het Zweedse 
deel van Lapland ligt. De 
natuur is er overweldigend, 
maar beschaving vind je er 
bijna niet. Wie het natuurge-
bied wil verkennen, plant dus 
best een meerdaagse 
tententocht. Er zijn een 
aantal populaire trails, maar 
je kunt ook afdalen naar 
plekken waar niemand komt.  

■ vercOrs - FranKrijK

Voor liefhebbers van winterse 
bergwandelingen is het 
Vercors-plateau in de Franse 
alpen een aanrader. Daar 
liggen grote valleien en 
indrukwekkende kloven. Om 
de mooie uitzichten te 
bereiken, moet je wel een 
ervaren wandelaar zijn. Het 
gebied bestaat uit een groot 
kalksteenplateau, waar het 
moeilijk is om door te 
trekken. Er is ook weinig 
natuurlijk water omdat dat 
allemaal in de kalksteen 
dringt. Tijdens een wandel-
tocht kom je wel verschil-
lende skistations tegen. 

■ grOenland

Eén van de weinige plekken 
op aarde, waar je door de 
wildste natuur kunt trekken, 
is het poolgebied in Groen- 
land. Het grootste deel be- 
staat uit ijskappen, maar er 
zijn ook ijsvrije gebieden. De 
natuur is ongerept en hier en 
daar liggen enkele Eskimo- 
dorpjes. De omgeving is er 
heel woest, waardoor het 
lang kan duren voor je een 
bepaald gebied doorkruist 
hebt. Ook de kusten zijn in- 
drukwekkend met de vorming 
van fjordengebieden. 

■ belgische ardennen

Wie niet te ver weg wilt om 
een weekendje avontuurlijk te 
wandelen, kan nog altijd naar 
de Belgische ardennen. Een 
originele tocht is om afwis- 
selend langs de Ourthe te 
wandelen en te packraften ter 
hoogte van het St.-Hubert-
plateau. De rivier is er vrij 
smal en stroomt snel. als je 
die route blijft volgen, kom je 
uit bij de stuwdam en het 
meer van Nisramont. 

rapaselet Sarek Nationaal Park, Zweden.

Joery Truyen: “ik leef dan in de wildernis en ben volledig op mezelf 
aangewezen.”

‘Sindsdien maak ik 
tochten van vijf weken 
in gebieden waar bijna 
geen mens komt’ ‘Er zijn steeds meer 

wandelaars die  
de ultra light 
filosofie volgen’

zijn al dan niet waterdicht. Volgens 
Truyen komt het erop aan om te 
ontdekken welk materiaal het beste bij 
je past: “Als beginner kocht ik mijn 

is om dagelijks 2 liter water te drinken. 
Bij een meerdaagse tocht spreekt het 
voor zich dat je al die flessen niet 
meesleurt. Dan ga je op zoek naar een 
rivier of een bron. 

Hoewel Het Bij Hiken dus steeds 
neerkomt op het ontdekken van de 
natuur, moeten er natuurlijk wel 
hulpmiddelen mee, die net als voedsel, 
steeds lichter worden. Hiker Truyen: 
“Er zijn steeds meer wandelaars die  
de ultra light filosofie volgen. 
Sommigen maken daar een sport  
van en nemen zelfs geen slaapmatje 
mee. Dan wordt het natuurlijk 
gevaarlijk. Een veiligere manier is om 
een tarptent te gebruiken. Dat is een 
heel licht zeil waaronder je slaapt. Je 
kunt het gemakkelijk in verschillende 
vormen plooien zodat het bijna 
identiek is aan een tent.” 


