
Limi Valley Trek in de regio Humla – NW Nepal

Van 21 april t/m 12 mei 2017 hebben we als ‘vriendengroep 50 Plus’ een 
kampeertrektocht ondernomen in het uiterste NW van Nepal. Totale groepsgrootte: 13 
Nederlanders en 36 Nepalezen: 1 gids, 2 assistent gidsen, kok met 5 assistenten en 
voorman met 26 dragers om alle tenten en uitrustingsspullen te vervoeren. De 
begeleiding en logistiek van het geheel werd verzorgd door het trekkingbureau ‘Kailash 
Himalaya Trek’ uit Kathmandu dat ook al mijn vorige tochten in Nepal heeft verzorgd. 

Het district Humla in het NW van Nepal is
een nog weinig bezocht en schaars bewoond
berggebied. Het startpunt van onze
trektocht was Simikot dat we vanuit
Kathmandu via de lucht met een
tussenlanding in Nepalgunj bereikten.
Vanuit Simikot liepen we eerst grotendeels
langs de Karnali rivier naar het dorp Hilsa
aan de grens met Tibet met onderweg
enkele primitief aandoende dorpen en op het oog arme bewoners. 



Om Hilsa te bereiken moesten we over de Nara La, een pas op 4620m hoogte, waar we 
onze eerste topfoto met NKBV vlag namen. Na Hilsa trokken we door een schitterend, 
bijzonder woest en verlaten berggebied waarbij we enkele dagen geen dorpen tegen 
kwamen en kampeerden op buitengewone plekken in the middle of nowhere. Aan het eind 
van de dag kregen we een enkele keer een sneeuwbui te verduren. De volgende dag was 
het echter weer prachtig wandelweer. 

Voor we het eerstvolgende dorp Halji bereikten moesten we eerst nog met een moeizame
steile klim een naamloze pas op 4400 m oversteken. In Halji bezochten we een 1000 jaar 
oud Boeddhistisch klooster, het oudste Himalaya klooster in Nepal. Afgezien van wat 
schotelantennes kreeg je de indruk daar ver in tijd terug te gaan. 

Onze laatste grote klim ging over enkele uitgestrekte sneeuwvelden naar de Nyalu La op 
5000m waar we opnieuw een topfoto met NKBV vlag maakten. Daarna daalden we af naar 
lagere hoogte en keerden na enkele dagen terug in Simikot. Na de gebruikelijke 
afscheidsparty met toespraak, fooien en drankjes voor alle Nepalese ondersteuners 
vlogen we de volgende dag via Nepalgunj terug naar Kathmandu. Een zeer bijzondere reis
was ten einde.
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