Bijgevoegd vindt u Dag 1 uit de reisgids van
Gezin Dingemanse die in 2020 een met Nature Trek Canada
samengestelde reis gaan maken.
Reisboek feiten
Het uiteindelijke reisboek
telt 60 pagina’s in het
Nederlands en 65 pagina’s
aanvullende informatie.
De achtergrond
informatie (niet
bijgevoegd in dit
voorbeeld) is per reisdag
gerangschikt en geeft
inzicht en uitleg over
nationale en provincial
parken, algemene
achtergrond informatie,
wandelroutes en uitleg
etc. Deze informatie is
hoofdzakelijk in het
engels.
Het reisboek en de
achtergrondinformatie zijn
gedrukt (zwart-wit,
laserdruk) en gebonden
(ringband) en voorzien
van een stijf schutblad
(plastic), een gedrukte
voorkaft (zie links) en
kartonnen sluitkaft.

De reisgids bevat ook een gedetailleerd reserveringsoverzicht en vouchers
Waarvan u op de volgende pagina een voorbeeld kunt zien uit 2019.
In 2020 wordt ieder reisboek voorzien van een PDF file waarin, op volgorde
gerangschikt en genummerd, alle in de reisgids voorkomende webadressen
voorkomen. Op die manier kun je ieder web adres aanklikken en hoeft het niet
(telkens) handmatig in te worden gevoerd in uw laptop of telefoon.

Copyright Nature Trek Canada 2020 ©
Reisboek Gezin Dingemanse 2020

2

Salt Spring Island
British Columbia, Canada
December 2019
Beste Martien en Josan & Clara en Ingeborg,
Een mooie reis voor de boeg! Hierbij dan de reisgids en programma uitwerking van het Individuele
Arrangement zoals we het door “over en weer“ communiceren hebben vastgesteld. De route die jullie
maken beslaat ongeveer 2750 kilometer in een dikke 3 weken (23 dagen uit en thuis).
Hoe zit de reisgids in elkaar?
Het eerste deel bevat de pagina’s die het van dag-tot-dag programma in chronologische volgorde
weergeven. Iedere nieuwe dag begint op een nieuwe pagina. Achtergrondinformatie is achter in de
reisgids opgenomen, chronologisch geordend en gescheiden door een gekleurd schutblad. Je kunt het
programma als de ‘rode draad’ zien die door jullie vakantie loopt. In de reisgids vinden jullie allerlei
aspecten terug van wat we onderling besproken hebben en overeenkwamen.
Moeten we het reisboek precies volgen?
Er zit veel meer informatie verwerkt in deze reisgids dan dat je kunt uitvoeren tijdens deze reis. Dat
moet ook, want het geeft je keuzemogelijkheden ter plekke zodat (weers)omstandigheden en je ‘zin’
mee mogen spelen in wat je op een dag gaat ondernemen. Denk dus niet dat je alles wat er in de gids
staat ‘moet’ afwerken voor een geslaagde reis - de mooiste momenten kom je toch vaak bij toeval
tegen! Reserveringen die gemaakt zijn voor accommodaties, veerboten en/of excursies ‘staan’, maar
verder blijft jullie reis zo flexibel mogelijk.
Veel plezier met de verdere voorbereidingen (ga voor je naar Canada vertrekt door de reisgids
heen, er staan belangrijke dingen in namelijk) en als er nog vragen zijn dan horen we dat graag! Ook
tijdens jullie reis kunnen jullie ons bereiken voor vragen en probleemoplossend denken. Als
thuisblijvers boodschappen voor jullie willen achterlaten dan kan dat per telefoon (1-250-653-4265) of
via information@naturetrek.ca.
Tot slot:
We hopen dat jullie een mooie reis hebben. We zijn bij het samenstellen van deze reisgids uitgegaan
van jullie interesses en voorkeuren. Onze lokale ervaring is verwerkt in de reisgids en is aangevuld met
informatie uit parken, lokale Tourist Informations, publicaties en websites. We durven het niet aan om
restaurants aan te raden, als we zelf reizen eten we niet vaak buiten de ‘tent’ en om alle suggesties van
eerdere reizigers op te nemen gaat te ver. Bovendien ‘smaken verschillen’…….. Laat je door lokale
mensen (gewoon op straat vragen) inlichten over goede eetgelegenheden. Samen met de bijgeleverde
achtergrondinformatie hopen we dat het een compleet pakket is. We zouden het bijzonder waarderen als
jullie commentaar zouden geven op dit arrangement - wat je goed en minder goed vond, suggesties en
leuke dingen (of fouten) die je onderweg tegenkwam waarmee we andere reizigers ook weer verder
kunnen helpen.
NB1 vergelijk ALTIJD de in het reisboek vermelde reserveringen met het bijgevoegd reserveringsoverzicht. Het overzicht is uiteindelijk bepalend.
NB2 op pagina 3 vindt u paspoort en visum informatie.
Een heerlijke reis toegewenst!
Lo Camps en Anne-marie Linders
Copyright © 2019 Nature Trek Canada Wilderness Expeditions Ltd
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze publicatie mag gereproduceerd of gedistribueerd worden in welke vorm of op welke elektronische of
mechanische werkwijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteurs. Voor toestemming contact opnemen met de
auteurs via
Nature Trek Canada Wilderness Expeditions Ltd
220 Hillcrest Drive, Saltspring Island BC
Canada V8K 1Y4
www.naturetrek.ca information@naturetrek.ca
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Hoe gebruikt u deze reisgids het beste?
De indeling is per reisdag. Iedere reisdag begint op een nieuwe pagina en is makkelijk terug te vinden
omdat iedere nieuwe dag in de gids begint met:
Zo 26 Mei

Dag 1

Programma in ’t kort – trefwoorden
Bow Valley parkway rijden, Lake Louise
wandeling, gletsjer excursie Columbia
Icefields 14.30. Avondwandeling en
straattheater. Magnifieke landschappen,
veel wandelmogelijkheden.

Overnachten - Chateau Despair
Totale rijafstand - 130 km
Route ga via de 1a naar Lake Louise en
vervolgens de 96 naar Brockville.





Vervolgens komt het dagprogramma aan de beurt. Mogelijkheden en alternatieven. Waar nodig of
gewenst vind je kadertjes met relevante informatie en hints & tips
Aanvullende informatie zoals routebeschrijvingen naar dagwandelingen, openingstijden etc.
Achtergrondinformatie en relevante informatie bevindt zich achterin de reisgids en is
gescheiden van overige gegevens door een gekleurd schutblad. Die informatie volgt de route en is
dus chronologisch geordend. Hier vind je informatie over geologie, natuur (dieren en planten) en
cultuur. Deze informatie is grotendeels in het engels. Deze pagina’s zijn niet genummerd en je kunt
het beste met een boekenlegger werken om die informatie makkelijk bij de hand te hebben.

Uw reisprogramma staat niet voor 100% vast. Dat is ook niet de opzet. De mogelijkheid moet bestaan
om, binnen de reisopzet je programma aan te passen. Daarom geven we veel keuzemogelijkheden om
‘en route’ nog meer je eigen reis te realiseren. Probeer dus niet alle ‘aanraders’ en opgenomen
wandelingen te doen op een dag. Maar maak er een keuze uit.
We raden u aan om voor het begin van een ‘nieuwe’ dag, het dagprogramma en de daarbij horende
aanvullende- en (eventueel) achtergrondinformatie door te nemen. Zo krijg je al een beeld van de
mogelijkheden en kun je – als dat zo uitkomt of nodig is – je programma aan je wensen of aan lokale
omstandigheden aanpassen. Zo blijf je baas over je eigen tijd.
Bekijk tijdig uw reserveringsoverzicht en de voucher informatie (die u kunt vinden achter het eerste
schutblad in het reisboek) zodat u weet welke reserveringen gemaakt zijn en wat de aanvullende
voorwaarden daarvan zijn (in- en uitchecktijden van uw hotel, vertrektijden veerboot, aanvang
zeekajaktocht etc.). Indien van toepassing vindt u hier ook contact en adresgegevens van gereserveerde
reisonderdelen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Paspoort Informatie Canada
Nederlanders die naar Canada gaan - als toerist of anderszins - dienen altijd in het bezit te zijn van een geldig
Nederlands paspoort (voor de duur van uw verblijf tot en met een dag na de dag van terugkomst). Iedereen
moet een eigen paspoort hebben. Bijschrijvingen van kinderen op het paspoort van de ouders (ongeacht de
leeftijd van de kinderen) zijn niet meer geldig. Je krijgt bij aankomst een 3 maanden geldige stempel in je
(geldige) paspoort. Ook moet je een douaneformuliertje invullen zodat ze weten dat je geen vrachtwagen
kaas importeert. http://cibtvisas.nl/ voor up to date informatie. Je moet:
● In het bezit zijn van een paspoort dat geldig is gedurende het verblijf, met minstens één lege visumpagina.
● In het bezit zijn van een retourticket of een ticket naar de volgende bestemming.
● In het bezit zijn van vereiste documenten voor de eerstvolgende bestemming.
Visum informatie Canada
ETA-formulier Canada. Per 15 maart 2016 zijn alle reizigers die geen visum nodig hebben voor Canada
verplicht om een ETA (Electronic Travel Authorization) formulier aan te vragen voordat zij aan boord gaan
van een vliegtuig naar Canada. U kunt dit tot 72 uur voor vertrek doen via
http://www.cic.gc.ca/english/visit/visas.asp. Nu is het regelen van een ETA gelukkig een heel simpel
akkefietje: aanvragen per computer (klik op https://onlineservicesservicesenligne.cic.gc.ca/eta/welcome?lang=en&_ga=1.25287230.2051035808.1452016604). De kosten zijn
$Can 7 pp (betalen met je creditcard via de website). De ETA is 5 jaar geldig (tenzij uw paspoort eerder
verloopt).
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Wo 29 – Do30 Juli

Dag 1 & 2

Programma in ’t kort – trefwoorden
Naar Calgary. Cowboy stad met
uitwijkmogelijkheden. Goede (openlucht)
musea, leuke winkels, mooi wandelen.

Overnachten – Calgary
Totale rijafstand - 0 km
Route – In en rondom Calgary

Dagprogramma ~ Calgary
Na aankomst in Calgary rond 21.35 gaan jullie je bagage ophalen. Dat zal wel enige tijd in beslag
nemen. Vervolgens kun je met de shuttle service naar het hotel (volg aanwijzingen voor shuttle service,
gebruik de gele telefoons om je hotel te bellen). Er is onder jullie naam gereserveerd. Ik kan me zo
voorstellen dat het wel genoeg is voor vandaag, maar mochten jullie Calgary toch nog willen vereren
met een bezoekje vandaag of morgen dan heb ik hier wat beknopte informatie bijgevoegd. Aanraders
heb ik dikgedrukt. En je moet natuurlijk wel van die waterglijbaan afroetsjen met z’n allen!

Hints en Tips




Het is niet verkeerd om even contact op te nemen met de camperverhuurder. Maak dan afspraken
voor morgen - ophaal tijd en lokatie. Zie voucher voor lokale informatie. Doe dat tijdens het
overstappen in Toronto.
Fietsen kun je huren op 4 lokaties. https://www.avenuecalgary.com/things-to-do/where-to-rent-abike-in-calgary-and-the-mountains/ Een uitdagend offroad parcours vind je in Bowmont Park.
Calgary kent maar 5% BTW (tegenover 12% in BC)
dus de MEC (outdoor winkel) of CD winkels liggen voor
de hand…... Hou vast die creditcard!

Wat zijn dan wel de mogelijkheden?
Dag 1 Aankomst Calgary. Intrek onderkomen. Slaapjes doen
https://www.visitcalgary.com/events.
Dag 2 Vroeg wakker want jet-lag! Heftig spetteren in het
zwembad en dan als jullie niet meteen door willen naar Banff
- Heritage Park is pretpark achtig, maar wel informatief.
Downtown Calgary ontdekken is ook leuk en als je nog iets
nodig mocht hebben. Misschien inkoopjes doen voor je naar
Banff gaat. En dan is er de Stampede……….. (zie onder).
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Aanvullende informatie Calgary
Calgary is een ‘booming’ stad, veel bouwen en ontwikkelen (Alberta is de olie provincie en de rijkste
staat van Canada en dan moet er dus gebouwd worden). Calgary wordt doorsneden door de Bow en de
Elbow rivers. De stad zelf is ingedeeld in 4 segmenten: NE/SW/NW/SE. Die afkortingen zie je ook
overal op de straatnamen staan.
Calgary
Calgary is een behoorlijk levendige stad (ontstaan toen in 1874 Fort Calgary werd gebouwd om de stroom
illegaal verhandelde whiskey in te dammen). Het kruispunt van spoorwegen en veemarkten maakt het
een handelscentrum bij uitstek. Calgary betekend: clear running water in Gaelic en komt van Calgary Bay
nabij Isle of Mull in Schotland. De Blackfoot Indianen en de Sarcee en Stoney waren er eerst en in de 19e
eeuw kwamen de eerste trappers en pelshandelaren uit het oosten. Die settelden in Fort Calgary in 1875.
Nieuwkomers kregen gratis land en verspreiden zich over de omgeving. Veel veeteelt maakte de stad tot
de slagerij van Canada. Nu is het dat nog samen met hightech industrie en oliemaatschappijen. In 1960
werd voor het eerst veel, erg veel, olie gevonden. Toen in 1970 de oliecrisis zich aandiende werd deze
olie “goud”. Inmiddels is er behoorlijk de ‘klad’ in de olie en dat leidde tot een forse terugval in
werkgelegenheid en belastingopbrengst waardoor Alberta het nu wat moeilijker heeft! Maar door vriend
Trump wordt dat nu weer rechtgetrokken (think pipeline…..)

Er is van alles te doen. Hieronder een greep uit de mogelijkheden die ik de moeite waard vind:
 Glenbow Museum en Art Gallery: echt de moeite waard. Veel authentieke zaken m.b.t. Native
Culture en Pioneers. 130 9th Avenue (0900-1700 geopend)
 TELUS Spark is Alberta’s Science centre - modern, high-tech. Een bijzonder scala aan
kindvriendelijke en ouder-oppeppende aktiviteiten. $12-20 per persoon.
http://www.sparkscience.ca/
 Heritage Park Historical Village: fraai, groot en prima ingericht pioniers dorp met werkelijke
ambachten. (1900 Heritage Drive). Beetje pretpark idee. Leuk voor kinderen.
 Fort Calgary: hier is Calgary begonnen. Prima park. 750 (9th avenue. Je kunt ook met de (gratis)
C-Train naar ‘city hall’ gaan en dan 5 straten lopen)
 Calgary Zoo, Botanical Garden & Prehistoric Park een van Canada’s grootste en beste
Meer dan 1000 dieren en thema exhibits. https://www.calgaryzoo.com/
 Grain Academy/Museum een tentoonstelling en interpretatie
centrum over graan - uw Nederlandse pasta komt
waarschijnlijk uit Canada. BMO Centre, Stampede Park.
www.grainacademymuseum.com..
 Art Gallery of Calgary hedendaagse kunst. 4 nieuwe
exposities per jaar https://www.contemporarycalgary.com/
 Butterfield Acres Children's Farm Gezins attractie op de
boerderij. https://www.butterfieldacres.com/
Devonian Gardens: een overdekte deels subtropische tuin van
1 hectare. (317 7th avenue)
 Callaway Park kent een giga waterfestijn met waterglijbanen,
rafting etc. https://www.calawaypark.com/
 Inglewood Bird Sanctuary: zeer fraai, mooie wandeling via
trail. Einde van 9th avenue (bus 411 komt er dicht bij). Er is
ook een goed natuurcentrum. Mooie bestemming (zie onder).
 Bus route 10 gaat voor een habbekrats vanuit 6th avenue 2,5
uur door Calgary door oud en nieuw Calgary, de universiteit,
de foothills en “rijke” buurten.
 Mocht je inkopen willen doen in een kampeerwinkel bezoek
dan de MEC (adres: 830- 10th Avenue SW) want dat is goedkoop en erg goed.
 De Peace Bridge is vanaf 2012 open voor voetgangers en fietsers (dus geen auto’s). De brug
verbindt downtown Calgary met de Bow River pathways en is een top attractie (gratis) in Calgary.
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Inglewood Bird Sanctuary
Three kilometres of peaceful nature trails lead
past floodplain ponds and along the Bow River
through grassland, shrubs and riverbank
cottonwoods. Two hundred and sixteen bird
species and 271 plant species have been
recorded here. Prominent birds include bald
eagles, Swainson's hawks, nesting great horned
owls, ring-necked pheasants, gray partridges
and a range of warbler species.
The backwaters and old channels have been
protected as a chain of lagoons that provide
nesting sites for many ducks and Canada geese.
This is likely the best place in the province for
seeing wood ducks. Mallards, common
goldeneyes and common mergansers live here
year-round, along with muskrats and beavers.
The sanctuary, only a few kilometres from the
city centre, is also home to white-tailed and mule
deer, coyotes, foxes and long-tailed weasels. This is a lovely spot for morning or evening nature
walks, and a welcome escape from the bustle of the city during lunch hour.

Paardrijden (wat je hier links ziet zijn geen
paarden overigens maar Pelikanen. Kun je ook op
rijden maar dan word je snel gearresteerd…) in de
buurt van Calgary kan via:
 Sweet Talk Stables www.sweettalkstables.com Range Road 275,
Calgary (403) 207-3353
 Spruce Meadows https://www.sprucemeadows.com/ 18011
Spruce Meadows Way SW, (403) 974-4200
 Laye D Luck Stables Inc.
http://www.layedluckstables.com/ (403) 6607724

Aanvullende Informatie ~ Calgary Stampede
De Calgary Stampede is een jaarlijks terugkerend fenomeen van ongekende populariteit in Alberta,
Canada en de rest van de Cowboy wereld. Er is een enorm scala aan aktiviteiten en ik heb geprobeerd
daar wat orde in aan te brengen. Uitgebreidere en complete informatie vind je bij de bijgevoegde
website links.
De dagen dat je in Calgary bent zijn natuurlijk beperkt, maar ik wil je deze informatie niet onthouden.
http://calgarystampede.com/ is een belangrijke website. Het is bijna ondoenlijk om ter plekke een idee
te krijgen van de mogelijkheden – het is zeer aan te raden om via de website een idee te krijgen.
De verschillende aktiviteiten http://cs.calgarystampede.com/events/
Natuurlijk moet je voor dit alles betalen en het is een goed idee om van tevoren, als je een van de
evenementen wil meemaken, tickets on line te reserveren. Dat kan op
http://cs.calgarystampede.com/tickets/
Natuurlijk zijn de rodeo’s het meest controversieel en in het oog springend. Ik ben er zelf twee keer
geweest en heb, eerlijk gezegd, niet zo’n bijzonder hoge pet op van het geheel. Deels omdat geen
enkele boer in noord Amerika nog op deze manier te werk gaat (en het dus helemaal niet representatief
is voor de huidige manier van ‘boeren’) en ook omdat het dier toch op het tweede plan komt.
Een goede tweede plek zijn de Chuckwagon races, met een houten kar een parcours afsjeesen,
getrokken door een span paarden en met logistieke hindernissen!
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Een uitgebreid overzicht van de landbouw aktiviteiten in en rondom Calgary










Agriculture Pavilion
Outdoor Show Ring
Heavy Horse Pull Competitions
Heavy Horse Show
World Simmental Congress and Beef Cattle Showcase & Expo
Team Cattle Penning
Sheep Show
Vintage Tractor Pull
World Blacksmith Competition

Stampede Park is het thema park van de Calgary Stampede
http://cs.calgarystampede.com/planner.html geeft een uitgebreid overzicht van die aktiviteiten. En helpt
je met het plannen van je dag.

At Stampede Park
The Calgary Exhibition & Stampede is famous for the Rodeo, Chuckwagon Races, and even the
midway; but do you know about all of the great attractions and events that are free with Park
admission? Stampede Park is located in the heart of Calgary, Alberta, Canada, just east of the
downtown core, bordering MacLeod Trail along its western edge, and 14th Avenue to the North.
Comprising 137 acres, Stampede Park is home to The Calgary Stampede each July.
Western Culture
Indian Village (South end of the Park): Western culture isn't simply about the cowboy. Visit the
Indian Village to learn the history of the First Nations. Here are some highlights:
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Native Troupe Dancing
Teepee inspections
Interpretive displays
Open fire cooking displays
Try some authentic Indian bannock

Western Showcase (Halls C & D of the
Roundup Centre):
A cultural oasis in the middle of the
Stampede.
You’ll find fine art and artisan works in this
area as well as Métis display, Glenbow
archives, floral competition, cake decorating
and a musical jam session with the Sales
Salon artists.
Window on the West provides an insight into
the old west and new western lifestyle. The
stage is host to lively mix of entertainers,
musicians and cowboy poets.

Downtown Calgary –alhoewel Stampede
Park de plek voor alle aktie is, kun je ook hier
terecht voor allerlei aktiviteiten.
The heart of Stampede resides at the Park,
but the spirit of Stampede is everywhere.
Check out all of the great entertainment,
pancake breakfasts and Stampede activities
around the City.

Stampede Caravan Breakfasts
Enjoy an authentic cowboy breakfast! Take the family down to one of the many Stampede Caravan
locations and enjoy a free pancake breakfast. There's tons of entertainment and activities for the
whole family. Caravan breakfast schedule to be confirmed in March - check back for the location
nearest you, or visit the Stampede Caravan website at www.stampedecaravan.com

Moraine Lake
Photo Bart Aarts
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Vr 31 Juli

Dag 3

Overnachten – Banff
Totale rijafstand – 130 (+) km
Route –Westelijk via de 1 of via de 1a

Programma in ’t kort – trefwoorden
Naar Banff. Kan snel of ‘indirect’ via de 1a.
Banff is natuurlijk een kroonjuweeltje van
de Canadese Rockies (wel druk daardoor).
Prachtig landschap en aktiviteiten.

Dagprogramma ~ van
Calgary naar Banff
Vandaag de camper ophalen. Bel de
verhuurder op (liefst nog na aankomst
gisteren als dat kan) zodat ze weten waar
je bent. Ze komen je dan op tijd halen.
Fraserway haalt je op van de ‘major’
hotels in Calgary. Raadpleeg bijgevoegde
algemene camper informatie dan kom je
beslagener ten ijs (dat dacht Sven Kramer
ook tijdens de 10 kilometer in 2010…..).
Je moet toch rekenen op zeker 1,5-2 uur
voorbereidingstijd ter plaatse voor je
ervandoor kunt, dus denk niet dat je om
0900 al aan het rijden bent met je huis.
We proberen de tijd zo effectief mogelijk in te delen. Goed dus om op tijd op pad te zijn. Een eerste
aktie is het inkopen van de nodige levensmiddelen en aanverwante artikelen. Dan zou ik naar Banff
rijden (zonder omwegen) en je daar uitleven op de omgeving (of de omgeving op jullie). Zie onder.
Er zijn 3 routes om naar Banff te gaan:
1) Direct via de Trans Canada - 130 km. Eventueel een stopje in Canmore om de grotten in te duiken
https://www.canmorecavetours.com/
2) Via de 1a langs de Bow River 134 km – langzamer rijden echter.
3) Via Highway 40 en Peter Lougheed Park - spectaculair maar 290 km. Dus die doen we even niet.
Een leuke route om in Banff te komen is via de 1a. Als je sneller wilt zijn pak je de Trans Canada naar
Banff en daarvoor heb je geen GPS nodig gewoon de 1 in westelijke richting volgen! De 1a volgt de
Bow River en is een stukje langer (30 km om precies te zijn), maar wel leuker. Je komt langs een
provinciaal parkje (Big Hills). Als je volop de tijd hebt dan is Canmore ook nog een stop van betekenis
(fietsen vooral). Maar dat laten we nu maar even links (letterlijk) liggen.

Intermezzo ~ via de 1 en 1a : Olympic Village
Canada Olympic Park (COP) was het hoofdkwartier van de 1988 Winter Olympic Games en ook nu is
er in en rondom het Olympic Park nog een hoop te doen zie https://www.winsport.ca/
 Mountain Biking
 Zipline at The Park
 Summer Bobsleigh Rides
 Climbing Wall
 Spiderweb
 Challenge Course
COP wordt nu gerund door een goed geolied bedrijfje. Voor
iedere activiteit moet betaald worden, maar het is schappelijk
genoeg. Ook kun je er de markante skischans (te zien vanaf de
highway) bewonderen. Vooral een uitje voor enthousiaste buitensporters. Oriënteer je van tevoren over
de mogelijkheden.
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Aanvullende informatie ~ Big Hill Springs

Located between parkland and foothills natural regions; the main attraction is a series of small
waterfalls that flow year-round over rocky terraces covered with a lush growth of shrubs and
grasses; the park is also the site of an historic fish hatchery and Alberta's first commercial
creamery.
Directions
From Highway 2 at Airdrie: Take the Big Hill Springs Road west from Airdrie until you cross
Secondary Highway #766. Continue west past #766 crossing, about 4 km, to the Big Hill Springs
turnoff (watch for big sign indicating turnoff for the Big Hill Springs Provincial Park). Turn south
(left) into the park. You will go about 2 km south. After road turns to gravel and crossing two cattle
guards, you will cross Bighill Creek and enter the parking lot. The park is on the west side of the
parking lot. Follow the creek to find the main trail to follow. Enjoy!
Location:
10 km north of Cochrane on Hwy. 22 & 7 km east on Hwy. 567
Distance to Calgary: 37 km
Overnight Camping: No – zie boven voor kampeer info in de buurt

Er zijn een paar leuke wandelpaden en ‘t is zeker leuk om de historic site (viskwekerij en een soort
‘melkfabriekje’ (zeg maar waar ze room en boter maakten vroeger) te bezoeken. Leuk voor een stopje.
Big Hill Spring trail length: 1.2 km time to complete: 0.5hr trail structure: loop
As you climb the ridge you will pass through both coniferous and deciduous forest with much flora
growing beneath. At the top of the most challenging part of the climb; you will find a bench in the
open overlooking the valley you just left. Along the trail you might find wild strawberries,
raspberries, or gooseberries at the right times of the year as well as many other native plants to the
area. As well, if you’re lucky enough, you might spot some of the local fauna, or their tracks
including birds, deer, coyotes, and small animals such as gophers.

Dagprogramma ~ Banff
Ik kan me voorstellen dat jullie niet voor Banff ‘de stad’ komen, maar vooral voor de landschappelijke
pracht die de omgeving te bieden heeft. Als eerste moet je kijken waar je kampeert. Bij aankomst zou je
in Banff eerst het visitor centre kunnen opzoeken om te kijken welke trails open zijn en of er lokale
omstandigheden zijn waarmee je rekening moet houden (kun je ook al horen door op 101.1 FM te
luisteren in de buurt van Banff). Even door Banff zelf heen (Koreaans leren) en misschien al een
edelhert in de neusvleugels kijken. Er is, zoals zowat voor iedere dag, veel te doen. Ik zou bij goed weer
op dag 3 een mooie tippeltje plannen vanuit Banff (Rock Isle of Boom Lake en dat misschien afsluiten
met een dipje in de Hotsprings (wel commercieel overigens maar ook warm…..).
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Wat dachten jullie van:
Dag 3 – Aankomst Banff en slaapplekje opzoeken. Wandelingetje
vanuit Banff stadje. Bezoek Visitor Centre voor lokale informatie
en evenementen. Hotsprings anyone?
Dag 4 We lopen even vooruit – ‘s ochtends naar Johnstone
Canyon en de inkpots. Een mooie wandeling (bijgevoegd) waar je
om de drukte voor te zijn beter vroeg aan kunt beginnen. Stevige
wandelaars kunnen eventueel door lopen naar de Inkpots (da’s een
leuk geborrel van helder water en modder) en dan op een
afgesproken tijd worden opgepikt op de 1a (zie route) OF gewoon
dezelfde weg terug.
Dan via de 1a naar Highway 1 en misschien Rock Isle Lake (3,2
km, 100 meter hoogteverschil) een heel mooi alpiene vallei
ongeveer 16 km west van Banff maar wel langs de 1 (dus niet de
1a), waar je na 8 km ten westen van Banff de afslag ziet naar de
Sunshine Access road). Heel mooi, minder druk, minder vol. Aan
u de keus!
En dan heeft Banff nog wat meer in petto - korte wandelingen rondom Banff zijn ook erg leuk. En
natuurlijk het National History Museum. Of tijd voor een flinkere wandeling vanuit Banff. Kijk vooral
bij de Hints en Tips voor aanvullende schoons.

Hints & Tips
















Je kunt in Banff de Discovery Pass kopen die voor (bijna) alle Nationale parken geldig is. Voor
tarieven kijk je bij https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/visit/tarifs-fees. Jullie zijn er 8 dagen x
$19.80 = $158.40. Een jaarpas kost $136. Duidelijk toch?
Je kunt een RV-guide downloaden via https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/visit/brochures
Je kunt een algemene park brochure en Day Hiking guide downloaden via
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/visit/brochures
Dankzij samenwerking tussen Parks Canada en Google (die hebben de cyberhandjes in allerlei
projecten), kun je veel Nationale Parken nu thuis bekijken
via https://www.pc.gc.ca/en/multimedia/cartes-maps/sec02 .
Pik een stadskaartje op bij het ranger station (binnenkomst) of de touristinformation. Je kunt het
thuis ook downloaden via http://www.banff.ca/DocumentCenter/View/1984
Jullie kunnen natuurlijk ook ‘meerdere’routes wandelen. Bijvoorbeeld een korte wandeling
door twee lieden en een langere door de 2 andere. Op die manier kun je de campers goed
gebruiken (de kortere zetten de langere af en halen die ook weer op). Op deze manier kunnen
de ‘langere wandelaars’ook een one-way route lopen. Zoals bijvoorbeeld de Inkpots
hierboven.
Als je voorraden nodig mocht hebben koop die dan in Calgary of Banff. Ook in Lake Louise is een
goede winkel overigens (zeker als je ten westen van Banff gaat overnachten). Langs de Icefield
Parkway tot in Jasper is er niets en ook Yoho NP (Field) heeft geen winkels van betekenis.
Als je de omgeving van Banff wilt verkennen en ook Banff zelf even te bekijken dan zijn een paar
korte wandelingen daarvoor beter geschikt dan andere. Zie onder bij Famous Hikes. Banff
informatie vind je bij https://www.banff.ca/index.aspx?NID=27
Banff Legacy (bike) Trail begint in Banff tot 26 km naar de east gate. Helemaal verhard. Als je van
West naar Oost gaat dan daalt het iets….Makkelijker! Pas op voor elektrische matten onderweg die
‘wildlife’ tegenhouden. Je banden zijn prima isolatoren maar niet met je schoenen erop gaan staan!
Kan behoorlijk druk zijn echter. Vroeg beginnen? http://www.banff.ca/index.aspx?NID=100 en
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/visit/brochures
Voor alle Rocky Mountain Nationale Parken up-to-date-trail informatie kijk je bij
https://www.pc.gc.ca/apps/tcond/.
https://www.pc.gc.ca/banffnow geeft up-to-date informatie over weg condities, parkeer informatie
etc.
Bij de achtergrondinformatie vinden jullie meer over Banff National Park.

Copyright Nature Trek Canada 2020 ©
Reisboek Gezin Dingemanse 2020

12

Aanvullende informatie Banff
Als je het rustig aan wilt doen wandel dan een van de korte hikes in en rondom Banff zelf.
Banff National Park Famous Hikes - mogelijke korte wandeling in middag of vooravond (zie
bijgevoegde korte wandelingen).
 Cave and Basin (leuk) Na een enorme renovatie is er nu een heerlijk informatieve ‘boardwalk’ met
interaktieve onderdelen en een –onder-de-grondse schatkamer…..
 Fenland (mooi, start bij Forty Mile Creek picknick area 300 meter N van de spoorovergang op
Norquay Road)
 Hotsprings
 Johnston Canyon
Stewart Canyon wandeling (1 uur) Vanuit
de Minnewanka Interchange op de TransCanada Highway neem je Lake Minnewanka
Loop Road 5.5 km naar Lake Minnewanka.
Parkeer net boven de kanoverhuurder. Volg
pad naar het meer.
Bow River wandeling (3 uur, 60 meter
hoogteverschil) Volg Buffalo St. east naar de
parkeerplek bij Surprise Corner (Bow Falls
Viewpoint).
Tocht in de buurt van Banff - Boom Lake (zie foto)
Eenvoudige wandeling door bos naar een mooi bergmeer, omgeven door drieduizenders.
175 m klimmen en dalen, 10 km in 2,5 uur via een zeer duidelijk pad.
Bij Castle Mountain op highway 1 of 1A neem je de Banff-Windermere Highway #93 naar het
westen. Na 7 km is aan de noordzijde van de weg de Boom Creek Picknick Area waar je parkeert.
Het brede en duidelijke pad leidt door een dicht bos met een rijke ondergroei en talloze
stroompjes. Vooral op een warme zomerdag is dit een verfrissende schaduwrijke wandeling.

En wat is nog meer leuk in Banff?
 Whyte Museum (111 Bear street) schilderijen en foto’s geven een goed beeld van de geschiedenis
van de streek
 Buffalo Nations Luxton Museum (1 Birch Avenue) laat veel zien van de Indianen Cultuur
 En het National History Museum (112 Banff Avenue) gaat over de topografie en het ontstaan van
de rockies
 Cave and Basin National Historic site (Cave Avenue) geeft op een leuke manier de geschiedenis
van het park weer (Marsh Loop en Sundance Canyon trails gaan vanaf hier).
 Paardrijden kan ook vanuit Banff. De meest populaire routes liggen ten zuiden van de Bow River
(langs de Spray River, the Marsh Loop, Sundance Trail, Cave Avenue and Middle Springs. De
meest aangeprezen ‘outfitter’ is Banff Trail Riders (voorheen Warner Guiding and Outfitting) vanaf $35 per uur, 132 Banff Avenue. https://horseback.com/
 Fietsen kan ook in Banff en Lake Louise. Vraag naar de Mountain Biking Guide bij het visitor
centre. Fietsen kun je huren bij Bactrax (255 Bear St 403-762-8177) of Adventures Unlimited (207
Caribou Str 403-762-4554). Kosten ongeveer $Can 25-50 per day (incl. helm, slot, kaart). Er zijn
meer dan 190 fietskilometers uitgezet en je kunt een goed gedetailleerd kaartje downloaden via
https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/activ/cyclisme-biking De Spray River loop is een aanrader.
 Zwempartijtje - dan vooral in natuurwater toch? De meeste meren worden gevoed met smeltwater,
en dus zijn die ijskoud. Uitzonderingen zijn Cascade Ponds (ondiep) en Johnson Lake (dieper en
groter en een fors zandstrand).
 Evenementen in Banff National Park https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/activ/edu
 Yamnuska organiseert the Rope Challenge vanuit Banff iedere dag tussen 0900 tot 1500. Kosten
vanaf $Can 95 pp en geschikt voor 'ik-heb-nog-nooit-geklommen' mensen.
https://yamnuska.com/group-corporate/ropes-course-and-zip-line/
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Als je wilt kun je ook een ‘via ferrata’klimtocht maken (‘via ijzer’ –dus gezekerd). Duurt 2 of 4
uur en kost $139-169 per persoon . www.summer.banffnorquay.com
Zipline en ‘touw avontuurtjes’ kan via https://www.banffadventures.com/Things-To-Do/SummerActivities/zipline
Banff Gondola – 5 minuten van het dorpje kun je via een 8 minuten lifttochtje naar de top van
Sulphur Mountain (2,281m). Er is een observatie dek en een restaurant – niet super wild, maar wel
een mooi uitzicht. https://www.banff.com/banff-tours/banff-gondola/banff-gondola-rates/ Een
rustiger en goedkoper alternatief is de Mount Norquay Ski Lift
(https://banffnorquay.com/summer/sightseeing/ )
Canada Place is een interactief bezoekerscentrum (en gratis) waarin Canada als land, geschiedenis
en cultuur de boventoon voeren. Open Mei tot September 10:00 tot 18:00 Hoogtepunten zijn:
1. Met de voyageurs op stap in een echte berkenbast kano!
2. Zitten in een echte McLaughlin Buick!
3. Ontdek waarin Canada ook groot is – ontdekkingen en prestaties van Canadezen.
Goede restaurants (Canadian Cuisine) zijn Storm Mountain Lodge en Buffalo Mountain Lodge,
een tikje moderner is Coyote’s.

Campgrounds
Zie https://www.pc.gc.ca/en/pn-np/ab/banff/activ/camping/cartes-maps voor een kaartje met
kampeerplekken t.o.v. Banff (stadje) en https://www.pc.gc.ca/en/pnnp/ab/banff/visit/brochures#summer voor een brochure Camping in the Banff area.
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