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92 - Black Tusk
Deze wandeling in het hart van het Garibaldi Provincial Park in de Canadese provincie Brits
Columbia is van een ongekende schoonheid. Het eerste deel van de wandeling, zeer populair
bij zowel de lokale bevolking als toeristen, voert ons naar het Garibaldi Lake, een meer dat
prachtig gelegen is omringd door een geweldig berglandschap. Op het tweede deel van de
wandeling lopen we verder tot onder de Black Tusk, een curieuze vulkanische zwarte rots op
zo´n 2.300 meter. Het uitzicht dat we hebben vanaf de bergkam onder de Black Tusk over de
Garibaldi Lake en het omringende besneeuwde berglandschap is adembenemend.
Het pad naar de Garibaldi Lake begint op het hoogste punt van het parkeerterrein, duidelijk
aangegeven met een informatiebord (1).
Via dit pad klimmen we de hele tijd tot we op meer dan 1.300 meter uitkomen op een
splitsing (2). Hier links gaat het naar Taylor Meadows, wij gaan echter rechts verder naar de
Garibaldi Lake.
Een eind verderop ligt er rechts een pad (3) naar een uitzichtpunt enkele tientallen meters
verderop, wat zeer de moeite waard is om even naar toe te lopen.
We komen bij een splitsing (4) waar rechtdoor/links de Black Tusk Viewing Point
aangegeven staat (5,5 km.). We gaan nu eerst rechstaf naar de Garibaldi Lake / Ranger
Station.
Dit pad volgen we langs de Garibaldi Lake tot we niet meer verder kunnen (5). Gedurende
dit hele pad hebben we een fantastisch zicht op het meer.
We volgen dit pad weer terug tot aan de eerdere splitsing (4) waar we nu rechtsaf slaan,
richting de Black Tusk Viewing Point.
We volgen dit pad lange tijd omhoog tot we uitkomen bij een splitsing, de Black Tusk
Junction (6), waar we rechts aanhouden, richting "Black Tusk 3.5 km."
We volgen dit pad door een vlak open veld tot aan kruising met een bordje "Black Tusk
View Point 3 km." (7) waar we dit bordje volgen en dus linksaf slaan en weer gaan stijgen.
We komen uit bij een bord waarop staat dat het pad hier eindigt en het niet aanbevolen
wordt om verder te lopen (8). Via het losse grind volgen we verder de route naar de kam
onder de Black Tusk, een enigszins lastige en steile klim.
Op deze kam aangekomen (9) gaan we links nog een stuk over de kam tot onder de Black
Tusk (10), vanaf waar we een werkelijk adembenemend uitzicht hebben.
Het pad eindigt hier. Naar de top van de Black Tusk is het nog zo'n 100 meter klimmen,
alleen aan te bevelen voor goed uitgeruste en ervaren klimmers.
We volgen vanaf de Black Tusk de eerste kilometers dezelfde route terug. Bij de kruising
met het bordje "Black Tusk View Point 3 km." gaan we dus rechts (7).
Verderop komen we weer uit bij de Black Tusk Junction (6), waar we nu rechtsaf/rechtdoor
aanhouden in de richting "Parking Lot via Taylor Meadows" en dus niet dezelfde route als
op de heenweg volgen.
Verderop komen we langs een huisje (11) waar je linksaf naar de Garibaldi Lake kunt, maar
wij gaan rechtdoor.
Iets verder komen we langs het kampeerterrein van Taylor Meadows (12) waar we
rechtdoor gaan.
Dit pad eindigt uiteindelijk op hetzelfde pad dat we op de heenweg namen naar de
Garibaldi Lake. Op deze splitsing (2) gaan we nu uiteraard rechtsaf naar beneden.
Dit pad volgen we nu terug naar het parkeerterrein (1).

De Feiten
Duur: 7:00 uur
Lengte: 27,3 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Paaltjes
Totale hoogteverschil: 1.752 m.
Hoogste punt: 2.206 m.
Moeilijkheid: Zwaar (8/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Vancouver Highway 1 richting
het noorden en volg vervolgens Highway 99
richting Squamish/Whistler. 37 kilometer ten
noorden van Squamish en 19 kilometer ten
zuiden van Whistler rijden we over de brug
over de Rubble Creek. Ga direct achter de brug
rechtsaf een verharde weg op. Zo'n 2,5
kilometer verder eindigt de weg bij het
parkeerterrein van het Garibaldi Provincial
Park, waar de wandeling begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 49 57.490
Longitude: W 123 7.263
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