
 
De Icefield Parkway is een 232 km lange weg, een van de mooiste van de wereld, die brengt je langs 
rotsachtige bergtoppen, ijsveld, gletsjers, meren en en uitgestrekte valleien.  
Hij begint of in Jasper of in Lake Louise.  
Ik begin de beschrijving vanaf Lake Louise.  
 
Hou er rekening mee dat deze 232 km lange weg, geen 2.5 uur rijden is dus doe de weg met 
bezienswaardigheden maar plan er niks na of voor want anders doe je de weg te kort. 
 
De hoogte punten: 
* km 39 Bow Lake - prachtig view point. 
* km 44 Peyto Lake - helaas vanaf juni waarschijnlijk gesloten ivm werkzaamheden 
* km 79 Saskatchewan River Crossing - waar 3 rivieren samenkomen en waar zich het ENIGSTE 
   benzinestation bevindt op deze weg 
* km 106 Weeping Wall view point met zicht op waterval 
* km 115 Big Hill & Big Bend view point over de weg 
* km 120 Parker Ridge hoogste view point + 2 uur wandeling - regelmatig gesloten van mei tot de 
   vroege summer 
* km 128 Columbia Icefeld Discovery Centre 
* km 135 Glacier Skywalk is geopend voor het seizoen. Van 19-4 t/m 20-10 kan je weer over deze 
   glasplaat lopen. 1 km lang wandelpad brengt de naar het platform met  een diepte van 280 m. 
   Note: er is hier geen parkeerplaats en de attractie is alleen met een bus bij het 
   Discovery Centre te bereiken. In combinatie met het Columbia IJsveld een prachtig avontuur.  
   Meer informatie vind je via deze link. 
* km 177 Sunwapta Falls - view point + korte wandeling 
* km 200 Athabasca Falls - view point + korte wandeling 
 
30 kilometer later eindigt de Icefield Parkway in Jasper. 
Onderweg zijn de vergezichten adembenemend. 
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Een optie voor de volgende dag ligt bij Jasper en heet de Old Parkway 93A waaraan ook de 
hierboven genoemde Athabasca Falls liggen en de Mount Edith Cavell Road.  
 
Mount Edith Cavell – opening word nu (20/4/2019) verwacht op 15 juni en is volledig afhankelijk van 

https://www.banffjaspercollection.com/attractions/columbia-icefield/skywalk/


de weer- en wegomstandigheden. Sluiting zal zijn op 15 oktober of eerder door eventuele hevige 
sneeuwval 
De oude parkway (Highway 93A), gebouwd in de dertiger jaren door honderden mannen die 
werkloos waren tijdens de Grote Depressie, slingert zich door de Athabasca-vallei langs de rivier.  
De Cavell Road, begint bij kilometer 13 langs de oude parkway, is een kronkelende smalle weg met 
scherpe bochten van 14 kilometer. 
Door dit gegeven zijn er beperkingen voor de Cavell Road: maximale camper lengte is 25 ft, langer en 
trailers zijn verboden op de bochtige weg. 
De weg voert je door sub-alpine bossen naar de hellingen van Mount Edith Cavell, de vegetatie groeit 
hier zeer langzaam en daardoor zeer kwetsbaar, je voetstap kan er over tientallen jaren nog zichtbaar 
zijn dus blijft op aangegeven paden en weg om de groei van bloemen en planten niet te verstoren. 
De weg brengt je uit eindelijk bij de parkeerplaats en een wandelpad brengt je aan de voet van de 
gletsjer en biedt een spectaculair uitzicht op Angel Glacier. 

 
History: 
Mount Edith Cavell is een indrukwekkende piek van 3300 meter en is vernoemd naar een Britse 
verpleegster die tijdens de Eerste Wereldoorlog werd geëxecuteerd voor haar aandeel in het helpen 
van geallieerde gevangenen bij het ontvluchten van het bezette Brussel.  
De oude naam "La Montagne de la Grande Traverse", werd door de Frans-Canadese pelsjagers 
gegeven en was een pelshandels-route door de nabijgelegen Athabasca-pas 
 
Geniet van deze prachtige weg en zijn omgeving 
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