
De Great Himalaya Trail 
 
In Nepal is een 1.700 kilometer 
lange wandelroute ingewijd. 
Dit is hiermee de langste 
wandelroute ter wereld. Op 
sommige plaatsen bereikt de 
route een hoogte van 5.000 
meter. De route loopt van 
Taplejung, aan de voet van het 
Kanchenjunga-bergmassief, tot 
aan de Tibetaanse grens. 
Ervaren wandelaars die zich 
aan de lange tocht wagen, 
zullen ongeveer vijf maanden 
onderweg zijn. 
 
Deze wandelroute hoort bij de Great Himalaya Trail, een combinatie van bestaande 
wandelpaden die in totaal 4.500 kilometer zullen overbruggen. Grote delen van het traject 
moeten echter nog onderzocht en in kaart gebracht worden.  
Wie het hele traject van 4.500 kilometer wil lopen zal dus nog even moeten wachten tot 
het hele traject klaar is maar men moet dan wel rekening houden dat men ongeveer 15 
maanden onderweg zal zijn. 
 
Het traject zal de hele lengte van de Himalaya beslaan vanaf Nanga Parbat  in Jammu en 
Kashmir tot Namche Barwa in Tibet. Onderweg komt men door Kashmir, India, Nepal, 
Bhutan en Tibet. Wanneer de hele route klaar is zal het de langste en hoogste wandelroute 
ter wereld zijn. Tot nu toe zijn alleen de secties in Nepal en Bhutan gelopen en in kaart 
gebracht. De andere landen zijn nog in de onderzoeksfase. 
 
Tijdens de reis in Nepal komt men door subtropische jungles en door dorpen van 
Bhuddisten, Hindoes, Sherpa’s, Tibetaanse vluchtelingen, Lhomies, Shamanen en nog vele 
anderen. Men moet er rekening mee houden dat men niet over gebaande paden loopt maar 
over een netwerk van primitieve handelspaden en pelgrimswegen welke door de 
plaatselijke bevolking in gebruik zijn  door de eeuwen heen. In feite is geen enkel pad 
gemarkeerd. 
 
In 1950 opende Nepal zijn grenzen voor de buitenwereld. Vrijwel onmiddellijk begonnen 
klimpioniers de toppen van de Himalaya te bedwingen. Rond 1960 kwam het idee op dat 
Nepal ook een prachtige omgeving was om te bewandelen. Nepal kreeg al snel de reputatie 
van de geboorteplaats van avontuurlijke trekroutes. In 2009 werd het idee van de Great 
Himalaya Trail (GHT) geboren. Nog steeds is het een ruw netwerk van lokale voetpaden 
maar na 5 jaar van onderzoek, documentatie en in kaart brengen werd de Trail voor het 
eerst gelopen in 2009 door een team, geleidt door Robin Boustead, in 162 dagen. De eerste 
commerciële reis duurde van februari tot augustus van 2011 en werd succesvol afgesloten 
in 157 dagen. 
 
Of de route ooit volledig in kaart word gebracht is niet zeker maar het Nepalese deel, nu 
open en beloopbaar, zal met kop en schouders uitsteken boven alle andere routes als een 
van de grootste en avontuurlijkste routes ter wereld. 
 
http://thegreathimalayatrail.org/  
 

http://thegreathimalayatrail.org/

