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Dagtocht met optionele beklimming

La Blanche (2953 m)

20

Twee uitzichtpunten van formaat markeren deze lange tocht, waarbij de
uitdrukking ‘met de Franse slag’ automatisch opduikt als het om de
markering gaat. Met kaart en kompas in de hand compenseer je het
gebrek aan verfstrepen op de terugweg met gemak. Laat je daar dus
niet door weerhouden om zowel La Blanche te beklimmen als de Écrins
vanaf het Belvédère des 3 refuges te bekijken.

De route: P Puy Aillaud (ca. 1600 m) – col z.n. (2564 m) – La Blanche
(2953 m) – col z.n. (2564 m) – Lac de Puy Aillaud (2534 m) – splitsing naar
Belvédère (ca. 2280 m) – Belvédère (2360 m) – splitsing naar Belvédère
(ca. 2280 m) – P Puy Aillaud (ca. 1600 m).

T3
Tip:

7.00 uur

1500 m

1500 m

nee

De tocht wordt zo’n 150 hoogtemeters en ruim 1.30 uur korter als je er
een heen-en-weertje naar La Blanche van maakt.

Onderweg

De grijzige piramide van La Blanche is bij de
start al te zien. Eerst loop je op een fijn pad
door boerenland en bloemenweiden onderlangs
een grasberg met een groot kruis, La Croix
du Chastellet. Op een naamloos colletje
begint de klim naar La Blanche. Vanwege de
vele steenmannetjes raak je de weg niet snel
kwijt, ook al is er niet altijd een pad door
de enorme chaos van rotsblokken waaruit de
flanken van La Blanche bestaan. Eén steile
De immense steenman op de top van La Blanche.
Foto Noes Lautier

Een kudde geiten op de top. Foto Noes Lautier

Vanaf de Tête des Lauzières. De vier bergen rechts zijn v.l.n.r. de Ailefroide Occidentale
(3954 m), de Pic Sans Nom (3913 m), de Mont Pelvoux (3946 m) en de Barre des Écrins
(4102 m). La Blance is de bolle top midden voor.

klimpassage is voorzien van een staalkabel. Daarna is de rotsblokkenchaos nog
groter, maar er is toch steeds sprake van een paadje. Hier en daar een luchtig
stukje en een stapje klimmen naar de gigasteenman op de top. Die top staat soms
vol mekkerende geiten. Het pad naar het Lac de Puy Aillaud is een struikelpad,
gevolgd door een lange traverse op een gruispad dat ook niet super loopt. Vanaf
de Belvédère (niet overslaan, echt mooi uitzicht) is het afzien voorbij, mits je de
weg in de alpenweiden en het bos niet kwijtraakt. Uitrusten kan tenslotte op het
uitnodigende terras van Auberge Les Rhododendrons.

Routebeschrijving

PPBij vuilniscontainers, toilethokje, bordje Aire de retournement RD afdalen, dorp
in La Blanche 4 uur/Lac de Puy Aillaud 3 uur. Eerste weg RA La Blanche 4 uur,
jeepweg, en na ca. 200 m RA, pad (bord La Blanche op de grond (in 2011)).
PPSplitsing LA La Blanche 5 km/3.30 uur. Verderop pad kruisen en RD. Steeds
omhoog, traverse naar rechts, richting La Croix du Chastellet (kruis op grasberg). Pad omhoog volgen met grasberg en kruis aan rechterhand en laag
rotswandje links, steenmannetjes.
PPOp col z.n. (2564 m) LA La Blanche, pad door gras, dan pad en padsporen
door puin en rotsblokken, vrij steil, veel steenmannetjes. Korte rotspassage
voorzien van kabel. Laatste 100 hoogtemeters pad/padsporen door enorme
puinzooi, enkele stapjes eenvoudig klimmen naar reuzensteenman op de top.
Zelfde weg terug (steenmannetjes volgen!).
PPOp col z.n. LA Lac de Puy Aillaud/Belvédère des 3 refuges, stenig pad. Rechts
boven het meer grote steenman op Dent du Lac. Bij meer enkele meters
afwateringsbeek volgen en pal O afdalen naar kleine steenman en daar pad
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LA oppikken, gele verfstrepen (níet
horizontale pad onder Dent du Lac
nemen). Eerst licht afdalen, dan
lange traverse, gruis-/puinpad,
dan lekker pad door alpenweiden.
Enkele geulen traverseren.
PPOp splitsing zonder bordje (in
2011) met twee steenmannetjes
vlak vóór groenig rotswandje LA
en heen-en-weer naar Belvédère,
verderop gele markering. Terug op
splitsing LA en vlak daarna op volgende splitsing scherp RA, afdalen.
PPOp ca. 200 m bij bos boven Préron
veel koeienpaden, geen markering.
Op kompas pal Z door bos, niet
te veel afdalen, door ravijn(tje)
naar groot waterbassin van Préron
(1805 m, WP 32 T 299416
4970797) en via jeepweg langs
2 skiliften en ’s zomers gesloten
restaurantje afdalen naar Puy Aillaud.

Vallouise

Dagtocht

Lac de l’Eychauda (2514 m)

21

Het pad naar het Lac de l’Eychauda valt een beetje tegen, maar eenmaal
bij het gletsjermeer wordt duidelijk waarom deze wandeling zo populair
is. Het magnifieke meer ligt in een kom, geflankeerd door hoge bergen
en gletsjers. De klim naar de Col des Grangettes wordt minder vaak gedaan. Onterecht, want onderweg naar de col heb je supermooi uitzicht op
het meer, waar vaak tot begin juli enorme ijsschotsen in drijven.

De route: P Chambran (1719 m) – Lac de l’Eychauda (2514 m) – Col des
Grangettes (2684 m) – P Chambran (1719 m).

T2
Tip:
Sempervivum montanum, oftewel
berghuislook.

Tijdschema
P Puy Aillaud (ca. 1600 m) – col z.n. (2564 m)
Col z.n. – La Blanche (2953 m) – v.v.
Col z.n. – splitsing Belvédère (ca. 2280 m)
Spl. Belvédère – Belvédère (2360 m) v.v.
Spl. Belvédère (ca. 2280 m) – P Puy Aillaud (ca. 1600 m)
Totaal

2.40 uur
1.50 uur
0.45 uur
0.25 uur
1.20 uur
7.00 uur

Praktische info
Routekarakter: Makkelijke paden,
alpenweiden, prima puinpaden,
korte steile passage-met-kabel en
vrij luchtig pad richting top. Terugweg deels ongemarkeerd, kaart
en kompas (evt. gps) onontbeerlijk,
veel markante oriëntatiepunten.
Naar beginpunt: In Vallouise-centrum
LA Le Villard en vóór kerk RA D504.
In Le Villard scherp RA naar Puy
Aillaud en doorrijden naar skilift.
Begin-/eindpunt: P bij skilift Puy
Aillaud (ca. 1600 m).
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Beste periode: Juli-okt.
Markering: Goed t/m La Blanche,
daarna goed tot zeer slecht.
Bordjes, steenmannetjes,
gele verfstrepen.
Kaart: IGN 1:25.000, 3436 ET
Meije/Pelvoux.
Horeca: Auberge Les Rhododendrons, Puy Aillaud (centrum),
T: (0492) 23 30 14. Open juni-okt.
Hoogste punt/top: La Blanche
(2953 m).

4.20 uur

975 m

975 m

ja

Op een rotsblok ergens in de vlakte bij het meer heeft Roland Bonaparte,
een neef van Napoleon Bonaparte, rond 1890 een kruis gekerfd om de
gletsjerstand te meten.

Onderweg

Het pad naar het meer loopt eerst door een weidevlakte en daarna in grote
zigzags op de warme, vrij kale helling omhoog. Op mooie zomerdagen is het
een drukte van belang, die alleen wordt overtroffen door de hordes wandelaars
op het pad naar Refuge du Glacier Blanc. Vlak voor het meer ietsje bovenlangs
(markering) en niet langs het meer naar de puinhelling die naar de Col des
Grangettes leidt.
Halverwege de Col des Grangettes.

