Tom Price - Nanutarra

D

eze route voert je door het fraaie afgesleten berglandschap van de Pilbara. Het is
geen druk bereden route. Onderweg zijn er
vele plekken waar je kunt stoppen om van de zeer
fraaie omgeving te genieten. Het is geen echt lange route en zeker geen bekende route maar toch
echt de moeite waard om hier te beschrijven.
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De eerste 80 km vanuit Tom Price is niet geasfalteerd,
het is een track of dirt road, het is echter meestal prima
te rijden.
Je kunt via Paraburdoo rijden als je alleen over geasfalteerde wegen wilt rijden, deze route is ongeveer 40 km
langer en is ideaal als je geen 4WD auto hebt.
Op de gehele route is het mogelijk dat je vee of wild op
de weg tegenkomt. Ook in dit gebied vind je veel vee
stations.
Er zijn naast de reguliere picknick plekken diverse
fraaie plekken, bijvoorbeeld bij droog gevallen rivierbeddingen, waar je vrij kunt kamperen of van de omgeving genieten.
Tanken kan in Tom Price en bij het Nanutarra Roadhouse. Ook in Paraburdoo kun je tanken.
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Tankstations: Geen
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Afstand: 396 km
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Wat je over deze route moet weten

Auto: 4WD
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18 Tom Price – Nanutarra
Roadhouse

Het rode gedeelte is een track, het blauwe gedeelte van de route is
een mooi geasfalteerde weg
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Deze afgedankte dumptruck staat bij Tom Price,
de specificaties zijn indrukwekkend!

Fotografietips:
Leg verhoudingen vast, door iets
waarvan de afmetingen algemeen bekend zijn naast iets heel groots of juist
heel kleins te zetten komt de grootte
hiervan extra goed tot uiting.
Leg informatieborden bij bijvoorbeeld
nationale parken vast, hierop staat
vaak veel leuke en interessante informatie. Hetzelfde geldt voor informatieborden bij kunstwerken, in musea
en bijvoorbeeld zoals op deze pagina
de zeer indrukwekkende specificaties
van een dump truck zoals die in de
open mijnbouw gebruikt worden.
Dit soort foto’s maakt het verhaal in
een vakantiefoto serie compleet.
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Boven: De prachtige omgeving bij Tom Price
Rechts: De Pilbara is een prachtig, ruig outback gebied
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Routebeschrijving
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In Tom Price, een schoon en modern stadje,
leeft men voornamelijk van de mijnbouw. Het is
een groene oase in een rood berglandschap. Je
vindt hier alles wat je nodig hebt qua faciliteiten,
winkels, postkantoor, tankstation, camping enzovoorts.
Bij de ingangsweg van het plaatsje staat een
“haul truck”, wij noemen het meestal dump truck,
je kunt deze kolos echt niet missen. Deze trucks
worden in de mijnen gebruikt.
Hier in de buurt zijn enorme mijnen, je kunt daar
een bezoek aan brengen, er worden in diverse
mijnen rondleidingen gegeven. Informatie kun je
bij het plaatselijke toeristenkantoor krijgen.
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Boven: Diverse variaties van roodbruin in één rotsblok
Links: Het ziet er in dit gebied vaak dor en stoffig uit

Na het verlaten van Tom Price richting Nanutarra
gaat de route eerst over een track van ongeveer
80 km.
Je komt door een werkelijk prachtig, voornamelijk rood, bergachtig gebied dat er in juli/augustus
erg dor uitzicht. Als je goed kijkt zie je in het rode
gesteente vele variaties in kleur, heel erg fraai!
In dit eerste deel, dat heuvel op, heuvel af gaat,
lijkt het gehele landschap een roestbruine kleur
te hebben, inclusief de bomen.
Aan het einde van het track bereik je een prima geasfalteerde weg die gaat verder door het
mooie landschap van de Pilbara dat voornamelijk bergachtig is maar met bergen in vele vormen en kleuren, dat maakt het zo afwisselend.
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Australiërs zijn gek op kampvuren, het kan en mag ook op
vele plekken, let echter goed op wat je doet en blijf altijd
bij het vuur!
Rechts: Duck Creek, het pad er naartoe op de foto onder
is erg hobbelig en zanderig
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Ook passeer je een aantal rivierbeddingen waar
je nu niet doorheen hoeft, er zijn meestal viaducten of bruggen over deze vaak brede rivierbeddingen.
Je kunt echter vaak wel via een meestal slecht
track bij de rivierbeddingen komen, hier bevinden zich veelal prachtige plekken om te kamperen. Schrik niet als er opeens een heel aantal
koeien nieuwsgierig dichterbij komt!
Het landschap blijft tot Nanutarra Roadhouse erg
fraai en deze route is absoluut de moeite waard
om te rijden.
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Een prachtige kampeerplek langs het track naar en door Duck Creek, niet
ver vanaf de hoofdweg

Overnachten op de route Tom Price –
Nanutarra Roadhouse

Campings bevinden zich alleen in Tom Price en Nanutarra
Roadhouse, de afstand is ook gemakkelijk in een dag te overbruggen.
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Onderweg zijn er diverse plekken waar je heel goed vrij kunt
kamperen, o.a. bij de rivierbedding van Duck Creek zijn een
aantal fantastische plekken die dichtbij de hoofdweg liggen.
Daar heb je echter geen last van omdat het hier langs de weg
nooit echt druk is.
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