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Verslagen  >  Herfsttocht door de Oostelijke Pyreneeën

Herfsttocht door de Oostelijke Pyreneeën

met tarp en bivakzak

Enkele jaren terug had ik de Pyreneeën al twee maal in september bezocht, eigenlijk te vroeg voor

de herfstkleuren en na enkele mooie herfsttochten in de Alpen wilde ik de Pyreneeën ook wel eens

in zijn herfsttooi kunnen bewonderen. Daarom trok ik midden oktober naar de Oostelijke

Pyreneeën. Oorspronkelijk had ik vaag in mijn hoofd om van Mérens-les-Vals naar het westen te

lopen tot aan de Pica d’Estats en om dan van daaruit het westen en zuiden van Andorra aan te doen.

Tot slot wilde ik nog via een omweg doorheen het Massief van Carlit weer in Mérens-les-Vals

aankomen. Toen ik dan drie dagen voor vertrek de kaarten eens eindelijk deftig open vouwde (ik

weet het, ik moet van die slechte gewoonte af geraken) week ik al snel af van dit plan. Ik had te

weinig dagen en deze route rijmde trouwens niet met mijn stijl van trekken doorheen de Pyreneeën

die ik me eigen heb gemaakt doorheen de jaren. Ik besloot om twee weken doorheen het Massief

van Carlit en zuidelijk Andorra te trekken met daarin enkele minder voor de hand liggende routes.

Zo plande ik om vanuit het Massief van Carlit naar Andorra te trekken over de lange bergkam van

Font Negra. De tocht werd een uitdaging. Vooral het weer maakte het vaak hard. Vijf dagen lang

heeft de Tramontana gewoed, een storm uit het noorden die typisch is voor het winterhalfjaar in de

Oostelijke Pyreneeën.

Verslag van den dzjow, 27 november 2009.

Dinsdag 16 oktober : Mérens-les-Vals (1052m) – Etangs de Madides (2174m)

Afstand: 11.0km (+7.0km)
Duur: 6h20 (+3h30)
Klimmen: 1390m (+940m)
Dalen: 260m (+940m)
Bergtoppen: Pic de l’Homme (2464m), Pic d’Etang Faury (2702m)

Met een biljet tot Ax-les-Thermes stapte ik uit in het stille Mérens-les-Vals. Sinds Parijs in geen verte meer een
conducteur te bespeuren op de trein, even zwart gereden dus. Het was zeven uur en nog donker. Over de
bergtoppen gleden wat lage wolken, maar de sterren domineerden. Weg van het station, aan een dorpswaterbron
zette ik mijn rugzak neer en nam een stevig sandwichesontbijt. Ondertussen maakte de nachtelijke duisternis
geleidelijk plaats voor het eerste daglicht en zo werden ook de sneeuwresten op de hogere bergen zichtbaar, sneeuw
die vorige week woensdag nog gevallen was. Ondertussen vertrokken de eerste bewoners nog half slapend in hun
wagen naar het werk.

De GR10 ging ik nu volgen naar het oosten, het Vallée du Nabre in.
Hogerop passeerde ik zo nog het Romaanse kerkje en kwam dan in de
bergnatuur terecht. Blijkbaar had ik wel een zijpad ingeslagen dat
voor een tijd rechts van de beek doorheen het loofbos gestaag
omhoog steeg, want wanneer wat later dit pad op het hoofdpad weer
aansloot drong tot me door dat ik zo de warmwaterbronnen onderaan
in het dal was voorbij gelopen. Geen zin om terug te keren. Hogerop
geen loofbos meer, hier en daar nog wat berkjes in herfsttinten en zo
werd het Vallée du Nabre meteen erg aantrekkelijk om door te
wandelen. Nog langs een waterval in de rivier en dan vernauwde de
vallei. Na deze vernauwing kwam ik weer in een verbreding van de

vallei terecht met een kleine vlakte. Hier wezen bordjes het vervolg van de GR10 naar de Porteille des Besines
(2333m) aan. Het pad steeg steiler een hangend zijvalleitje in. Maar de GR10 ging ik nu voor vandaag niet meer
volgen. Het plan was om ergens helemaal achteraan in het dal bij de Etangs de Madides te gaan slapen. Het was nu
tien uur, nog redelijk vroeg dus en zo tuurde ik op de kaart naar enkele tussendoortjes. De Pic de l’Homme werd
het eerste.

Over een onduidelijke route liep ik voort doorheen de bodem van het Vallée du Nabre tot ik na een stukje klimmen
na de vlakte aan een kleine afdamming kwam van de rivier. Hier sloeg ik linksaf en klom zo van de bodem van de
vallei weg naar de Jasse de la Parade (2092m), een soort hoogvlakte met enkele meertjes. Bij wonder kwam ik
enkele steenmannetjes tegen hogerop met een vaag pad, maar voor het overgrote deel was het toch op eigen
rekening lopen.

Op de vlakte aangekomen liet ik mijn rugzak achter, trok eerst
enkele foto’s van de mooie visrijke meertjes waarvan sommigen
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begroeid waren met een verdorde rietkraag en trok dan in de richting
van de Col de la Parade (2241m) ten zuidwesten van de Pic de
l’Homme. De route naar de col bleef onduidelijk met slechts af en
toe een vaag pad. Op de col sloeg ik rechtsaf en vervolgde nu over
een duidelijk pad over de bergkam. Niet veel hoger kwam ik op de
eerste sneeuwresten en dat noopte tot voorzichtigheid. De sneeuw lag
hier en daar omgedoopt tot ijs. Ook al was ik voorzichtig, toch
maakte ik op een gegeven moment een schuiver en stootte zo mijn
rechter scheenbeen op een rotspunt. Een bloedende wonde was het

onaangename gevolg, een schone inwijding van de tocht. Maar toch, zonder verdere moeilijkheden bereikte ik al snel
de eerste top van de tocht en genoot van de eerste blik over de oostelijke Pyreneeëntoppen.

Terug beneden op de Jasse de la Parade zette ik me even neer in het
gras naast mijn rugzak om wat uit te blazen. Nog geen minuut later
begon ik te knikken. Ik viel verscheidene malen al zittende in slaap.
Nog te veel gewerkt net voor vertrek en dan heel de nacht op een
zitplaats in de nachttrein zonder echte slaap hadden het niet beter
gemaakt. Ik besloot om maar meteen weer recht te staan en op pad
te gaan. Er bestaat geen betere remedie tegen dringende slaap.

Een tijdje later kwam ik zo weer beneden aan de kleine afdamming
van de rivier aan. Een vage route zou hier verder door het struikgewas
lopen naar de Etangs de Madides hogerop. Een klein half uur heb ik

liggen zoeken en toen ik dan de route nog niet had gevonden geraakte mijn geduld op. Over en doorheen het
struikgewas wrong ik me à l’improviste een weg naar boven tot ik niet veel hoger toch op het pad stuitte. Bleek dat
het pad dan toch net achter de kleine stuw vertrok. Daar had ik liggen zoeken, maar toch niet opgemerkt tussen het
struikgewas.

Goed, de klim steeg matig steil verder met later wanneer het eerste meertje van de Etangs de Madides links
verscheen, de eerste sneeuwrestjes onder de voeten. Lang duurde het dan niet meer tot ik op het tweede meertje
stootte. Aan dit meertje liet ik mijn rugzak achter want hier leek de laatste plek te liggen om nog redelijk
aangenaam te kunnen bivakkeren.

Zonder rugzak klom ik dus verder, de rest van de meertjes gaan verkennen en als het mogelijk was Pic d’Etang
Faury (2702m) en Pic d’Esquine d’Ase (2706m) gaan beklimmen. Aan het voorlaatste meertje hielden de
steenmannetjes op en verkoos ik om naar een rechtse col te klimmen. De Porteille de Madides lag nog verder naar
links maar leek moeilijker bereikbaar. Alhoewel, want al niet veel verder kwam ik in de sneeuw terecht. Doorheen
een ruime couloir klom ik van rotsblok naar rotsblok verder, erg voorzichtig zijnde want er lag hier overal een laagje
van 5cm sneeuw. Hogerop in de couloir klom ik een stukje links over het gras verder om van de blokken af te zijn.

Boven op de col werd ik verrast door een mooi maar vreemd
landschap. Een uitgestrekte hoogvlakte tuurde achter de Portella
d’Orlu (2403m) met aan de horizon besneeuwde bergen waarvan Puig
Carlit (2921m) de hoogste was. Die aanblik van de massieven in de
Oostelijke Pyreneeën verschilt toch duidelijk met elders in de
Pyreneeën.

Ik sloeg nu linksaf en zocht me een weg over de steile helling in de
richting van Pic d’Etang Faury. Dat was nog een heel eind. Heel de
flank overgestoken klom ik tot slot al zigzaggende over de steile
zuidflank van de berg over gras en los gruis naar de top. Boven zag ik
niet veel meer in het westen. Stapelwolken kwamen als stoom uit het Vallée du Nabre omhoog gevlogen. En dan
blokkeerde mijn fototoestel ook nog eens. Maar het uitzicht over de grote vlakte met het Estany de Lanos (2213m)
en Puig Carlit (2921m) en het woeste Val de l’Oriège beloofden al mooie vooruitzichten.

Pic d’Esquine d’Ase (2706m) lag nu verstopt in de wolken en mede door het
tegenwerken van mijn fototoestel besloot ik om snel weer richting rugzak te keren.
Weer de zuidflank van de berg af, liep ik naar de Porteille de Madides (2577m). Op
de col wachtte me een steile afgrond naar het Vallée du Nabre met beneden het
laatste en hoogst gelegen meertje (2402m) van de Etangs de Madides. Op het eerste
zicht leek de col niet overbrugbaar, maar aan de noordkant ontdekte ik een steile
couloir alwaar doorheen kon afgedaald worden. De couloir door daalde ik steil
verder af over rotsblokken om lager weer een volgende couloir in te duiken die me
tot op het blokkenveld bracht aan de noordoostpunt van het meertje.

Elk exemplaar van de Etangs de Madides is gevuld met donker water dat toch niet al
te zuiver lijkt. Dit hoogste meertje was koptrekker. Je kon geen meter diep
doorheen het water kijken. De noordelijke oever voorbij passeerde ik nog enkele
verrassende bivakbare plekken en daalde dan van het meertje weg tot ik weer op
bekend terrein kwam bij het volgende lager gelegen meertje.

Weer bij de rugzak stelde ik mijn tarp op. Het was ondertussen weer opgeklaard maar mijn weerstudie thuis
vertelde me dat het deze nacht toch mogelijk niet droog zou blijven. En terwijl ik bezig was met het installeren van
de tarp liet ik al water aan de kook brengen voor het avondmaal. Ik had mijn tarp nog maar even vast of ik mocht
al onderbreken. Dat nieuwe windscherm deed wonderen. Nog nooit eerder zo snel water aan de kook gekregen op
terrein.
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Toen ik mijn maaltijd naar binnen werkte werd het donker om uiteindelijk onder mijn tarp te kruipen onder een
blote sterrenhemel. In slaap vallen ging natuurlijk als een fluitje van een cent.

Woensdag 17 oktober : Etangs de Madides (2174m) – Estany de Portella Roja (2580m)

Afstand: 12.5km
Duur: 6h10
Klimmen: 1000m
Dalen: 600m
Bergpassen: Porteille des Besines (2333m), Portella de Lanos (2510m)

Rond vieren in de nacht werd ik wakker. Het regende lichtjes en om niet nat te worden schoof ik me wat dieper
onder de tarp en viel weer in slaap. ’s Ochtends was het alweer opgeklaard, maar wel frisjes. Met handschoenen en
muts aan vertrok ik op pad. Ik daalde weer af in het Vallée du Nabre over het pad dat ik gisteren opgeklommen was.
Beneden aan de kleine stuw koos ik nu voor een vaag pad over de rotsbaan die men hier aangelegd heeft om de
pijpleidingen onder te stoppen. Zo kwam ik via een doorsteek weer op de GR10 terecht.

Het steile hangende dalletje klom ik nu in, passeerde zo nog het
mooie l’Estagnas (2056m), een klein meertje waar zo te zien aan de
kampvuursporen nogal vaak gebivakkeerd wordt. Hier voorbij steeg
het pad geleidelijk verder tot ik op de Porteille des Besines (2333m)
uitkwam. Er blies een strakke onaangename noordenwind doorheen
de col, dus lang bleef ik hier niet rond turen. De zon was ondertussen
ook van het toneel verdwenen. Het was zwaar bewolkt geworden en
dat bleef het voor de rest van de dag, maar gelukkig regende het
niet.

Toen ik van de col verder afdaalde zag ik nu eindelijk van waar al dat
geronk dat al heel de tijd weerklonk vandaan kwam. Een helikopter van het Franse leger zat heel de tijd over het
Vallée des Besines manoeuvres uit te voeren en stomme rondjes te draaien. Een stukje lager wanneer ik op een
kleine tussenvlakte uitkwam passeerde ik voorbij de eerste kleine groep moeflons die hier in dit deel van de
Pyreneeën met grote aantallen voorkomen. Maar net op dat moment kwamen onze Franse legervrienden naar me toe
gevlogen. Ze scheerden vlak over de moeflons en die bleven verstijft van de schrik stokstijf stil staan. Een beetje
hoger achter een heuvel maakte hij dan even een tussenlanding om dan weer op te stijgen en het rondje over de
moeflons nog eens twee maal te herhalen, ocharme de beestjes.

Steeds met het geronk doorheen het dal daalde ik verder af, later tussen de pijnboompjes en met schoon zicht op
de noordwand van Puig Pedros (2842m) tot ik aan de Refuge des Besines (2104m) aankwam. De hut was uiteraard
verlaten, alle luiken waren gesloten. Maar echt aandacht voor de hut had ik niet, ik was hier toch niks verloren en
dus zette ik me op een steen om mijn middagmaal te nuttigen. Ondertussen liet onze heliheld zijn toestel
rondtollende van grote hoogte het dal invallen om dan net voor het te laat was zijn schijnval te stoppen en weer op
te stijgen. Een tijdje later kwam een Franse GR10-loper boven. Hij begroette me en vroeg of de hut open was. Ik
denk het niet zei ik hem, waarop hij plots verdween achter de hut. Enfin, mijn maaltijd was op dus vertrok ik weer
en begon verder af te dalen van de hut weg tot dan plots de fransman uit het niets achter me opdaagde en me
toeriep dat de hut niet gesloten was maar dat hij de opening naar de winterraum gevonden had. Gelukkig voor jou
dacht ik bij mezelf en maakte hem duidelijk in mijn beste Frans dat ik verder ging en niet geïnteresseerd was in een
huttenverblijf.

Het werd maar een kort stukje dalen want niet veel verder klom ik
weer omhoog langsheen de riviertjes in het dal. De route naar de Coll
de Coma d’Anyell (2455m) liet ik links liggen en nam de afslag van de
met steenmannetjes gemarkeerde route die via de Etangs de Moulsut
(2215m) naar de Portella de Lanos (2510m) voert. Hogerop werd het
landschap alweer snel opener. Na langs de mooie Etangs de Moulsut
(2215m) gepasseerd te zijn, die pal onder de noordwand van Puig
Pedros gelegen zijn, passeerde ik een eind verder tussen massa’s
verdroogde paardendrollen een laatste klein meertje en begon dan
aan de finale eindklim naar de col. Deze klim was behoorlijk steil en
niet zo goed gemarkeerd, maar het doel was duidelijk. Vooraan op de

klim hield ik nog even halt aan een waterbron om bij te tanken. Op de col blies weer een verschrikkelijke wind.
Deze keer kwam hij vanuit het westen de col door geraasd. Het uitzicht aan de andere kant viel weer op de
uitgestrekte hoogvlakte met het Estany de Lanos (2213m) en Puig Carlit (2921m).

Weer muts en handschoenen aangetrokken en vervolgens trok ik zuidwaarts over de berghelling net onder de
bergkam volgend. Na nog enkele gemzen opgeschrikt te hebben kwam ik zo na een hele poos op een hoogvlakte uit
waar Puig de Coma d’Or (2826m) en Puig Pedros (2842m) achteraan de vlakte als een muur begrensden. Het
gewaagde plan was eigenlijk om proberen op de top van Puig Pedros te gaan liggen, maar dat leek te ver gegrepen.
Daarom had ik de kleine meertjes die op de kaart tussen de twee bergen in liggen nu als einddoel genomen.
Ondertussen kwamen er plots lage wolken vanuit het noorden over de kam geraasd en spreidden zich verder over de
hoogvlakte uit. Nog geen minuut later was het zicht slechts een 20m. Het werd nu plots een hele uitdaging om die
prutsmeertjes op het plateau te gaan vinden. Op mijn intuïtie trok ik voort en niet veel later stuitte ik pal op een
kleine afgrond met daar beneden één van de meertjes. Nu ja meertjes, wat er van overbleef was slechts één bijna
uitgedroogd plasje, in tegenstelling tot de kaart waar twee redelijke meertjes staan aangegeven.

Ik zocht me een bivakplek die ik snel vond en stelde dan weer mijn tarp op in de mist. Uiteraard was het alweer
nacht toen ik mijn slaapzak in kroop. Later in de nacht werd ik wakker van regen. Regen die niet veel later over
ging in ijsregen die vastvroor op de tarp. Een kwartiertje later ging de ijsregen dan over in sneeuw en viel ik weer
in slaap.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Donderdag 18 oktober : Estany de Portella Roja (2580m) – Estany de l’Orri de la Vinyola (2496m)

Afstand: 17.0km
Duur: 5h30
Klimmen: 900m
Dalen: 980m
Bergpassen: Portella de la Coma d’en Garcia (2534m)
Bergtoppen: Puig de Coma d’Or (2826m)

Geen mist meer toen ik in de ochtend ontwaakte. Regenen of
sneeuwen deed het ook niet meer, maar aan mijn tarp plakte wel
een kilo ijs. Het viel er vanzelf af bij het inpakken. Puig de Coma
d’Or (2826m) was het eerste doel voor deze ochtend. Ik beklom de
berg langs zijn noordoostgraat en dat ging vrijwel constant over een
dunne sneeuwlaag, vrij steil maar gemakkelijk. Boven bereikte ik een
soort col op de kam waar ik mijn rugzak achter liet en over de smalle
topgraad soms met behulp van de handen verder klom naar de top.
Een ver uitzicht had ik niet. Lage wolken scheerden vlak over de top
en hielden de meeste bergtoppen in de omgeving verborgen. Beneden
lag het Etang de Lanos (2213m) in de diepte met hier en daar een

zonnestraaltje dat doorheen het wolkendek de hoogvlakte wist te bereiken.

Terug op de col op de topkam nam ik weer de rugzak op en daalde
de berg af naar het westen over een duidelijk geërodeerd pad.
Ondertussen hoorde ik weer het bekende geronk. Onze legervrienden
hun missie bleek nog niet volbracht en ze cirkelden weer rond in de
buurt voor de hele dag.

Na de Portella de la Coma d’en Garcia (2534m) daalde ik het
gelijknamige kale dal in waar ik een eindje lager op een waterbron
stuitte en er een drinkpauze hield. Nog lager kwam ik enkele
dagjesmensen tegen die met de wagen een stuk over de onverharde
weg in het dal waren gereden om een klein stukje te wandelen. Het

dal liep ik uit door redelijk dicht bij de rivier te blijven en paardenpaadjes te nemen. Dit was een stuk sneller dan
over de bochtige onverharde weg. Net voor de Col de Puymorens (1920m) stopten zo twee lokale Fransen in hun
jeep voor me toen ik op de onverharde weg was aanbeland. Ze vroegen me waar ik vandaan kwam en waar ik nog
naartoe ging. Ze hadden gemzen gezien boven in het dal. Die had ik niet gezien. Dan ging het over de Belgische
herder die hier een tiental jaren geleden is komen wonen en nu de schapen hoedt.

Op de Col de Puymorens was het zo snel mogelijk verder vorderen.
De col over liep ik over een onverharde weg verder doorheen het
skigebied tot ik een heel eind verder bij het begin van de volgende
sleepliften bij de ingang van het Vall de Vinyola aan een meertje
aankwam. Het Estany Baya de l’Orri de la Vinyola (2117m), ja wat
een mooie naam, ligt aan de rand van een echt blokkenveld dat het
begin van de woeste vallei aankondigt. Ik zocht naar een route en
vond die aan het eindpunt van het meertje waar steenmannetjes me
over een vaag pad het blokkenveld inleidde. Niet veel verder was het
strompelen over een echte ouderwetse ruige Pyreneeënroute. Van
rotsblok naar rotsblok en telkens bij het volgende steenmannetje

turend naar het volgende. Zo ging het een heel eind verder tot ik achteraan in de circ was aangekomen waar lage
wolken de bergtoppen nog steeds verborgen hielden. Hier raakte ik de steenmannetjes kwijt en vervolgde maar mijn
eigen weg verder over de blokken. Het deed me echt denken aan het Vall de les Salenques in het Maladeta Massief
waar één van de ruigste blokkenvelden in de gehele Pyreneeën moet liggen en ook al was het hier ruig, toch was dit
nog niks in vergelijking met het wilde kloppende hart der Pyreneeën.

Aan de oostkant van de circ klom ik van het blokkenveld af een steile rotsige helling op waar water naar beneden
kwam gestroomd. Dit water kwam van het hoger gelegen verborgen meertje. Even hield ik halt om te drinken en
klom dan in lange zigzaggen over de steile grashellingen naar omhoog tot het meertje opdoemde. Even twijfelde ik
om toch nog voort te klimmen tot op de kam van de Pics de les Valletes om daar te gaan bivakkeren, maar de
mooie omgeving rondom het meertje en de zon die al bijna onder was deden me anders beslissen. Uiteindelijk legde
ik me neer op een kleine col net ten noorden van het meertje en net toen ik daar mee bezig was kwamen lage
wolken van beneden in het dal opgestegen. Het werd weer een mistige avond en bovendien behoorlijk koud, maar ik
wist dat het vanaf nu wel zeker droog ging blijven tijdens de nacht, dus sliep ik in de bivakzak in de open lucht
zonder tarp.

‘s Nachts kon ik niet dadelijk een diepe slaap vatten. Rond
middernacht werd het dan plots lichter. Doorheen het muggennet van
de bivakzak tuurde ik naar de hemel. De mist trok op en gaten
verschenen in de wolken met de mooie sterrenhemel die zich
onthulde en net boven de Pic de les Valletes (2814m) was de bijna
volle maan nu verschenen. Geen half uur later was het volledig helder
geworden. Ik bleef maar turen naar de sterrenhemel en was
verwonderd om gemiddeld om de 30 seconden een vallende ster te
zien voorbij flitsen. Heerlijke momenten, eigenlijk was dit de eerste
maal dat ik onder de blote hemel in mijn bivakzak sliep bij een
heldere sterrenhemel op grotere hoogte. Bij die enkele keren in
Noorwegen bleef het ’s nachts te licht.
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Vrijdag 19 oktober : Estany de l’Orri de la Vinyola (2496m) – Circ dels Pessons (2375m)

Afstand: 19.0km (+3.5km)
Duur: 8h45 (+1h00)
Klimmen: 1100m (+430m)
Dalen: 1220m (+430m)
Bergpassen: Portella de les Valletes (2794m), Coll dels Isards (2654m), Portella Blanca d’Andorra (2517m)
Bergtoppen: Pic de les Valletes (2814m), Pic Oriental de Font Negra (2788m), Pic Central de Font Negra
(2830m), Pic Occidental de Font Negra (2877m), L’Esquella (2785m), Pic Negre d’Envalira (2825m)

Een mooie zonsopgang kleurde de Pic de les Valletes even mooi
oranje. Dat was voor mij het teken om op te staan. Toen ik mijn
boeltje was aan het inpakken kwam dan ineens van achter mijn rug
een vuile hond nieuwsgierig snuffelen. Hij deed me zo hard schrikken
dat ik hem meteen al vloekende wegjoeg. Zijn oud baasje met
wandelstok verscheen enkele seconden later aan het meertje met zijn
andere trouwere hond. Traag liepen ze de grashelling verder op, op
weg naar de bergkam.

En daarmee begon ik
ook toen ik pakklaar

was. Eerst klom ik zagzaggende naar de zijkam om dan de helling
verder naar het zuiden te traverseren naar de hoofdkam. Er verscheen
al gauw een vaag pad dat op het laatste stuk even weg geërodeerd
was. Op de hoofdkam aangekomen brak dan een voorsmaakje van de
hel los. Een hevige noordenwind blies me bijna uit mijn kleren. De
wind blies naar schatting met een constante snelheid van iets boven
de 100km/u, het begin van een tramontana episode. Mijn rugzak even
achterlatende liep ik toch nog even snel tot de top van de Pic de les
Valletes (2814m) steeds mijn rug naar de wind gekeerd. Weer terug
vervolgde ik de sporen op de gemakkelijk begaanbare kam naar het westen en pikte onderweg alle toppen van de
Pics de Front Negra mee. Op de laatste en hoogste top ontmoette ik dan de oude man met zijn twee honden weer.
De uitzichten hadden niets beklijvend maar konden me toch bekoren ondanks de nabijheid van het hypermoderne
oord Pas de la Casa in de diepte in het noordwesten net op grondgebied Andorra. Vooral het Vall de Campcardos in
het zuiden was erg aantrekkelijk om te zien met de Puig Pedros Campcardos (2905m) als dominerende berg aan de
overkant. In het oosten had het blijkbaar veel harder gesneeuwd aan de overkant van de slenk over Cerdagnemassief
want de bergen hadden er een wit kleedje. Hier lag echter op wat resthoopjes geen sneeuw meer.

Ik vervolgde nog steeds het smalle topplateau naar het oosten tot ik op L’Esquella (2785m) aankwam. Van op deze
bergtop zag ik dan dat het toch niet mogelijk was om zoals gehoopt heel de kam verder te kunnen vervolgen tot op
de Coll dels Isards (2654m). Ik keerde dus een stukje terug en daalde dan doorheen een steile couloir, waar ik
daarnet langs gepasseerd was, af naar het noorden. Dit ging erg steil over los gruis met veel steenslag. Voorzichtig
zijn was de boodschap tot ik beneden op een blokkenveld aankwam waar ik toch bij wonder hier en daar een
steenmannetje aantrof. Hier liep ik moeizaam over verder tot ik nabij de Sources de l’Ariège aankwam. Het jonge
beekje mondde hier tussen de rotsblokken uit in een piepklein meertje dat al volledig met ijs bedekt was. Hier hield
ik de middagpauze en verplichtte mezelf om meer dan een liter van het ijskoude water van het beekje naar binnen
te kappen.

Weer op pad volgde het volgende blokkenveld en daalde ik even later een
blokkencouloir door om dan in een heuse oase uit te komen. Een grasvlakte lag hier
ingebed tussen huizenhoge rotsblokken met op de vlakte het riviertje dat hier mooi
doorheen meanderde over een fijne kiezelbodem. In volle zomer zou het hier ideaal
baden zijn in het riviertje, met de ruige noordwand van de Pics de Font Negra
(2877m) op de achtergrond. Een tip voor wie eens bij de Pas de la Casa strand, van
de drukte wil wegvluchten maar niet weet waar naartoe.

Nog het laatste blokkenveld over en dan kwam ik aan het Estany de Font Negra
(2261m) aan, een aantrekkelijk meertje, tenminste als je je niets aantrekt van de
skipistes en de infrastructeur in de buurt. Maar wel met een mooi zicht op de
bergtoppen in het zuiden.

Hier begon nu de klim naar de Coll dels Isards. Dat liep eerst over de skipiste waar
ze een dikke laag koeiemest over hadden gesproeid met de nodige stank erbij. Het
is algemeen bekend dat koeienmest sproeien helpt tegen erosie. Toch een goede
zaak zou je misschien denken, maar wat met het verhoogde nitraatgehalte in de Ariègerivier? Waarschijnlijk komen
de economische belangen hier duidelijk op de eerste plaats en de boer uit het laagland geraakt waarschijnlijk voor
een voordelige prijs zijn mesthoop handig kwijt.

Gelukkig duurde het niet lang want al gauw wezen steenmannetjes
me naar een pad dat tussen de rotsblokken weg van de skipiste
voerde naar een eerste col. Eens deze col over kwam de echte Coll
dels Isards (2654m) in zicht. Ik passeerde nog een vlakke bivakbare
plek en klom dan steiler over het bochtige pad tot op de col waar
boven uiteraard weer een stevige noordenwind blies. Een mooi
uitzicht had zich nu geopend naar het zuiden met een open
berglandschap, het dalhoofd van het Vall de Campcardos. Even liet ik
weer mijn rugzak achter nabij de col en beklom over open
grashellingen de Pic Negre d’Envalira (2825m) waar me een uitzicht
opwachtte dat niet echt iets bijzonders te bieden had.

Terug beneden vervolgde ik verder langzaam dalende, passeerde het Estany de les Passaderes (2575m) en kwam dan
niet veel verder op de Portella Blanca d’Andorra (2517m) uit. Deze col ligt pal op het drielandenpunt Andorra-
Frankrijk-Spanje. Met nog een laatste blik in het Vall de Campcardos stak ik de col over en trad nu voor een tijdje
Andorra in.
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Over hoge en super gemarkeerde paden vervolgde ik hoog in het Vall
d’Engallit. Onderweg hield ik nog even halt bij een waterbron.
Hogerop kwam het pad even op de bergkam uit om dan over de kam
af te dalen in een droog open dal dat later steiler op de Circ del
Collels stootte. Deze circ daalde ik vervolgens steiler in en betrad zo
een zeer mooi stukje natuur in Andorra. Plukjes kleine naaldboompjes
groeien hier verspreid tussen een rotsig landschap met hier en daar
kleine groepjes meertjes telkens met elkaar verbonden door rustig
kabbelende beekjes. Het was langzaamaan donker aan het worden. Ik
wandelde nog steeds voort en zo liep ik van de Circ del Colells de
Circ del Pessons in en deze laatste

circ moet één van de mooiste plekjes zijn in geheel Andorra en misschien ook wel
van de gehele Oostelijke Pyreneeën. Erg veel zag ik niet meer want het was
ondertussen nacht geworden. In het donker bereikte ik met de koplamp aan het
tweede meertje in de Circ del Pessons. Ik nestelde me er ergens in mijn bivakzak
tussen de rotsen en ging meteen slapen na het avondmaal. De strakke noordenwind
was nu ook doorgedrongen tot dieper in de dalen. Het vroor zowat constant enkele
graden gedurende de hele nacht met een stevige vlagerige noordenwind, maar wel
met weer een heldere sterrenhemel. Ondanks de koude wind stopte ik me goed weg
in mijn slaapzak en sliep heerlijk.

Zaterdag 20 oktober : Circ dels Pessons (2375m) – Estany de la Nou (2231m)

Afstand: 20.0km (+1.0km)
Duur: 7h45 (+0h30)
Klimmen: 940m (+100m)
Dalen: 1090m (+100m)
Bergpassen: Collada de la Maiana (2427m)
Bergtoppen: Pic dels Pessons (2864m), Pic de la Maiana (2521m)

Een veeg hoge cirruswolken verhinderde de opkomende zon om de bergen weer even mooi te verkleuren. Wat later
kroop ik uit de zak en kleedde me snel aan. Het was ijskoud in de snijdende wind en daarom verkoos ik om maar
direct een eindje te beginnen lopen om dan opgewarmd mijn ontbijt ergens te kunnen nuttigen op een
windbeschutte plek.

Het was met grote ogen rondkijken in de Circ del Pessons. Het ene
prachtige meertje na het andere volgde elkaar op met het fraaie
zicht van de bergwand met daarin Pic del Pessons op de achtergrond.
7 jaar eerder had ik al eens doorheen de Circ del Pessons gewandeld.
Ik kon me nu moeilijk inbeelden dat ik hier toen ook gelopen had. De
omgeving was nu nog zoveel mooier als toen in volle zomer. Bij een
volgend meertje hield ik halt om beschut achter enkele rotsen te
ontbijten en dat terwijl ik volop genoot van het uitzicht en de stilte
die heerste tussen het windgeraas door. Ook al was de Pas de la Casa
hier niet zo ver vandaan, ik leek wel ergens op het einde van de
Pyreneeënwereld te zijn aanbeland.

Hogerop in de Circ del Pessons waren de kleinere meertjes al bevroren en op het bevroren pad toornden hier en daar
vorstzuiltjes op. Maar ik merkte ook iets verontrustends op. Het pad was bekleed met sporen van motorrijders. Later
zou me hier alles over duidelijk worden.

Achteraan in de Circ begon dan de lange zigzagklim naar de bergkam. De klim ging
maar gestaag omhoog met veel te veel ergerende haarspeldbochten. Boven blies de
stormwind het snot zo uit mijn neusgaten. Ik bezocht nog de top van de Pic dels
Pessons (2864m) en had nu een goed overzicht over het Vall del Madriu met vooraan
het Estany de l’Illa (2510m), een stuwmeer waar het waterpijl weer een beetje te
laag stond, alhoewel het nog meeviel. Ik had al veel ergere gevallen gezien.

Afdalende van de Pic dels Pessons verloor ik wat verder de route. Het pad verdween
en steenmannetjes zag ik niet meer. Voor lange tijd vervolgde ik mijn eigen weg tot
ik dicht bij het Estany de l’Illa was uitgekomen. Hier stootte ik langs het meer weer
op de steenmannetjesroute. De stuw voorbij kwam ik aan de Refugi de l’Illa
(2473m). Dit is waarschijnlijk één van de grootste onbemande hutten in de hele
Pyreneeën. Nieuwsgierig ging ik binnen eens een kijkje nemen, overnachtingplek
voor goed 250 man.

Voort liep de route nu geleidelijk zakkend kronkelend tussendoor de eerste
naaldboompjes en zo kwam ik lager op een vlakte uit in de bodem van de vallei. Hier hield ik de middagpauze. Voor
de rest van de namiddag liep ik verder langzaam hoogte verliezend doorheen het dal met meer en meer dichter
naaldbos.

Het plan was om vrijwel heel het dal door te lopen, maar door het
dichte naaldbos werd het al gauw een saaie bedoening en dat deed
me beslissen om nog voor halfweg in het dal links af te slaan op een
route die me naar de Collada de la Maiana (2427m) leidde. Zo
passeerde ik nog een hele kudde paarden en klom dan over de
steenmannetjesroute omhoog. Hogerop net boven de boomgrens
kwam ik op de col uit waarachter een open hoogvlakte volgde met
nog meer grazende paarden. Na even als zijsprongetje de Pic de la
Maiana (2521m) beklommen te hebben vervolgde ik over de vlakte
tussen de paarden, daalde dan over een vage route verder tot ik aan
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de Refugi de Perafita (2200m) uitkwam beneden in de gelijknamige
vallei. Het onbemande hutje biedt slechts plek voor een 8-tal
personen. Ik trok nog wat verder de naaldbossen in en klom zo wat
verder naar een rug tussen het Vall de Perafita en het Vall de Claro.
Hier zou ergens het Estany de la Nou (2231m) verscholen liggen. Ik
vond het meertje eerst niet en diende de kaart boven te halen om
duidelijkheid te krijgen. Het pad was hier opgehouden en ik
bemerkte de steenmannetjes niet meer. Uiteindelijk bleek het meer
slechts een vijftig meter hoger te liggen achter een helling waar je
niet dadelijk zou gaan zoeken.

Het Estany de la Nou ligt helemaal op een plaats ingebed waar je
geen meertje zou verwachten, als een arendsnest boven het Vall de Perafita uit. Toen ik de omgeving verkende
doken plots vier jongelui op, elk van hen op een kunstmotor, zo’n motorfiets zonder zadel ideaal om zich
gemakkelijk doorheen het rotsige berglandschap te begeven. Nu werd me meteen duidelijk van waar al die
motorsporen die ik al heel de dag tegen kwam, nu vandaan kwamen. Ze gaapten me aan alsof ik een indringer was.
Ik negeerde hen, zulke fauna en flora verwoesters horen hier niet thuis. Maar ja, dat is nu misschien eenmaal eigen
aan het mondaine Andorra.

Ik koos mijn bivakplek uit tussen de naaldbomen aan de zuidpunt van
het meer en sliep weer onder de blote hemel in de bivakzak. Gelukkig
viel het hier redelijk mee met de wind. Het meertje lag namelijk
toch redelijk in een kom ingebed. Lang duurde het niet voor ik in
slaap viel.

Zondag 21 oktober : Estany de la Nou (2231m) – Estany dels Aparellats (2540m)

Afstand: 22.0km
Duur: 9h50
Klimmen: 1840m
Dalen: 1530m
Bergpassen: Port de Perafita (2575m), Portella d’Engorgs (2683m)
Bergtoppen: Pic dels Estanyons (2835m), Tossal Bovinar (2842m), Pic de la Portelleta (2916m), Tosseta
Vallcivera (2848m)

‘s Ochtends met de zonsopgang uit de veren, meteen dik aangekleed en met muts en handschoenen op door de
vrieskou op weg. Ik stak nu de heuvelrug aan de oostflank van het Estany de la Nou (2231m) over en zakte zo weer
naar de bodem van het Vall de Perafita alwaar ik op steenmannetjes en de roodwit geverfde markering stuitte. Het
riviertjes in het dal was al één schaatsbaan geworden. Niet veel verder kwam de zon dan over de bergkam gerezen
en hield ik halt om te ontbijten. Ik had met opzet nog niet meteen ontbeten aan het Estany de la Nou om te
wachten op het warmere zonnetje. Maar echt veel warmte straalde er niet van af met de aanhoudende vlagerige
noordenwind.

Wanneer ik het ontbijt op had trok ik voort het dal door op weg naar de Port de Perafita (2575m) op de grens met
Spanje. Achteraan in het dal was ik de markeringen een tijdje zoek gelopen maar de steilere route tegen de
bergflank naar de col was meer dan duidelijk. Hogerop werd het weer vlakker en kwam ik in een compleet open
landschap terecht met de Col de Perafita als een breed zadel voor me. De omstandigheden werden hier meteen
hard. Harde windvlagen in mijn rug bliezen me bijna op de grond en naarmate ik de col naderde werd het erger en
erger. Vlak bij de col blies de wind aanhoudend zo hard dat ik niet meer recht kon blijven staan. Achter de col
loerde een afgrond Spanje in en daar wilde ik liefst niet naartoe vliegen. Op handen en voeten stak ik dus de col
over. Het was waarschijnlijk een belachelijk zicht. Naar schatting blies de wind hier aan een tempo niet ver van
140km/u. Ik zag nog een gems links van me hogerop tegen de wind in opbeuken om van me weg te vluchten. Die
beesten zijn niet alleen evenwichtskunstenaars, maar tevens aërodynamische windklievers, alhoewel die looppas ook
maar aan een slakkengangetje vooruit leek te gaan.

Niet ver onder de col kon ik alweer recht staan. Gelukkig maar want
de ondergrond was behoorlijk stenig. Het pad daalde nu eerst goed
naar beneden en zo was ik tijdelijk van de wind af door de
beschutting van de steile helling. Maar niet veel verder had de wind
me weer te pakken, dit keer niet meer met een constante
orkaankracht maar met felle stoten zodat ik af en toe bijna omver
werd geblazen. Verder Spanje in lag nu de Sierra de Cadi met korter
bij in het dal het Estany de la Pera (2445m). Foto’s nemen van dit
alles gebeurde noodgedwongen op de knieën.

Bij de eerste haarspeldbocht verliet ik het pad en begon aan mijn
eigen weg. Op enkele kaarten staan nog wel vage paadjes aangegeven, maar in werkelijkheid is hier niets meer. Het
plan was de gehele grenskam te vervolgen tot voorbij de Pic de Portelleta (2912m). Uiteraard trok ik nu niet over
de kam maar een stuk eronder om van de wind af te zijn. Zo steeg ik gestaag een zijdalletje in waar nog enkele
merries met hun veulens graasden. Hogerop kreeg ik dan weer meer wind en wanneer ik de top van Pic de
l’Estanyons (2835m) bereikte was het weer onmenselijk. Tranen werden uit de ogen gerukt en het zelfde gebeurde
met het snot uit mijn neus. Foto’s nemen ging met een grote gok bibberend mikken en hopen dat hetgeen ik op de
foto wilde erop stond. Door de zoeker kijken lukte niet. Ik geloof dat ik geen tien seconden op de top ben gebleven.
Ten oosten van de Pic de l’Estanyons was ik nog niet van de wind vanaf. Eerst een col traverseren om dan op de
zuidflank van de Tossal Bovinar (2842m) te komen. Hier vond ik dan toch een windbeschutte plek mooi in het
zonnetje en maakte van de gelegenheid gebruik om de middagpauze te houden nadat ik nog een blits bezoek
pleegde aan de top van de berg in herhalende omstandigheden.

Bij het afdalen over de noordoostflank van Tossal Bovinar ging ik dan twee maal van de grond, letterlijk dan. De
heftige windvlagen die van de nabije col naar beneden raasden wisten me gewoonweg met rugzak en al op te tillen
en twee meter verder op mijn rugzak op de grond te doen belanden en dat terwijl de kleine steentjes in het rond
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vlogen.

Beneden kwam ik in een dalletje terecht dat een eind verder op een
afgrond stuitte. Gelukkig vond ik toch nog een doorweg langs de
helling waar ik erg steil verder kon afdalen. En zo kwam ik niet veel
verder aan het Estany Gran de Setut (2570m) uit waar de wind die
doorheen de Portella de Setut (2687m) blies hoge golven opwekte
over de waterspiegel. Steil klom ik de gruishelling op aan de overkant
van het meer en kwam zo hogerop op het uitgestrekte hellend
topplateau van Pic de la Portelleta uit. Beukend tegen de stevige
wind klom ik gestaag verder over het plateau naar de top van de
berg. Pic de la Portelleta (2916m) heeft een heel uitgestrekte top. Ik
probeerde nog wat rond te turen, maar begon toch al snel af te dalen
over de noordgraat. Een hele troep Spanjaarden kwamen vanuit het westen over de grenskam naar de top
geklommen. Enfin, of het echt Spanjaarden waren wist ik niet, maar aan die niet standaard route die ze namen en
hun felrode bergsportkledij kon ik er niet ver naast zitten. Eénmaal in de Pyreneeën geweest herken je Spanjaarden
nu eenmaal voortaan van mijlen ver.

Zowaar trof ik steenmannetjes aan op de noordgraat van de Pic de Portelleta. Na de tussenliggende col en de top
van de Tosseta Vallcivera (2848m) daalde ik over blokken af naar de Port de Vallcivera (2574m) die op de
Andoraans-Spaanse grens ligt tegen het dalhoofd van de gelijknamige vallei. Van op de col daalde ik verder af tot ik
op de bodem van het dal uitkwam waar een Spaans koppel in het zonnetje om ter hardst “doen alsof we slapen”
speelde. Enfin, terug op het pad hield ik toch ook een stukje verder halt om even uit te blazen en te bekomen van
de stormwind van daarnet daarboven.

Vervolgens volgde ik de GR11 verder doorheen het lieflijke dal tot aan
de monding in het Vall d’Engallit. Hier hield ik weer even voor vijf
minuten pauze tussen de grazende koeien. De laatste klim voor
vandaag ging nu aanbreken en ik voelde me al duidelijk vermoeid.
Snel raapte ik nog wat moed bijeen en begon aan de klim. Een
duidelijk pad was er niet steeds maar de GR11 was goed roodwit
gemarkeerd. Zonder ook maar één seconde halt te houden klom ik in
een regelmatig tempo naar boven. Een heel eind hogerop kwam ik zo
op de hellende vlakte uit voor de col. Het leek helemaal op de Col
de Perafita.

Op de Portella d’Engorgs (2683m) aangekomen stond er bij wonder nauwelijks wind, maar beneden in de circ aan de
voet van de Puig Pedros Campcardos (2905m) zag ik dat er wat anders aan de gang was. Over de meertjes zag ik de
rukwinden zo voort blazen. Het leek er tevens ijskoud. De laagstaande zon bereikte inmiddels de meren niet meer.

Ik tuurde nog even rond op de col en begon dan met de redelijk
steile zigzagafdaling. Beneden deed de wind alweer flink zijn best
wanneer ik over de rotsblokken verder manoeuvreerde. Pas aan het
tweede meertje vond ik een geschikte bivakplek. Maar echt ideaal
was het niet. Nergens vond ik een plek beschut tegen de wind. Het
werd dus open slapen op de grond met de wind die me langs alle
kanten kon aanvallen. Het vroor vier graden en dat met die vlagerige
stormachtige wind was het aanhoudend in beweging blijven om geen
kou te vatten. Aan het meer beukten de golven hard in tegen het
ruiijs dat zich aan de oevers al gevormd had. Bij de volgende
windstilte zal dit meer ongetwijfeld snel dichtvriezen. Snel
verzamelde ik water en bereidde dan het avondmaal terwijl de nacht viel. Dat water opwarmen liep ook niet zo vlot
als de dagen voordien.

Bibberend van de kou kroop ik tot slot mijn slaapzak in, in de bivakzak en moffelde me weer helemaal in. En daar
viel ik dan in slaap op de open grond onder de sterrenhemel met de wind die op me inbeukte.

Maandag 22 oktober : Estany dels Aparellats (2540m) – Els Emprius (2150m)

Afstand: 16.0km (+2.5km)
Duur: 6h10 (+1h00)
Klimmen: 810m (+280m)
Dalen: 1200m (+280m)
Bergpassen: Portella Blanca de Meranges (2629m)
Bergtoppen: Puig Pedros Campcardos (2905m)

Lage wolken scheerden in een rotvaart over. Het was -7°. De storm
was nog verre van gaan liggen en het weer had weer kleur gekregen,
maar dan in de vorm van grijze wolken. Veel zin had ik er niet echt in
die ochtend, maar zonder jammeren deed ik wat gedaan moest
worden. Puig Pedros Campcardos (2905m) stond nu op het menu deze
voormiddag. Ook daar had ik niet veel zin in, maar de wolken
spaarden net de top en dus hield ik me bij een verplicht bezoek van
de top.

De route was ik gisteren op het eind kwijtgespeeld en dus liep ik op
intuïtie maar verder op weg naar de Portella Blanca de Meranges

(2629m). Wanneer de rechttoe rechtaan klim aanving kwam ik hier en daar toch weer steenmannetjes tegen, maar
veel waren het er niet. Links van me was de helling trouwens bekleed met lange dikke slierten ijs. De bodem was
nog niet bevroren zodat de bronnen hier nog water leverden. Maar dat bevroor uiteraard onmiddellijk eens aan de
oppervlakte. Op de col aangekomen liet ik de rugzak achter en klom oostwaarts verder een stuk onder de kam
blijvend. Maar dat was tevergeefs. De wind haalde ook hier nog erg fel uit. Het duurde lang voor ik de top bereikte.
Vrijwel constant over grote blokken liep het verder. Uiteindelijk op de uitgestrekte top vond ik het hoogste puntje
op een hoop rotsblokken waar ook een bescheiden topkruisje stond. Wolken scheerden vlak over de top, bergtoppen
verder weg staken wel in de wolken. Enkel verder in Spanje losten de wolken geleidelijk op. Erg veel was er dus
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niet te zien, maar wat ik wel onthouden heb is dat deze top net als de Pic de la Portelleta (2916m) een uitstekende
berg moet zijn om met sneeuwschoenen te beklimmen in de winter. De Spanjaarden zullen er wel de ideale
skitourberg in zien.

Weer beneden op de col daalde ik meteen de couloir in op weg naar
het Vall de Campcardos. Lager liep het weer tijdelijk over blokken
verder tot ik beneden op de bodem van de vallei aankwam en er het
hoofdpad terug vond waar ik beschut achter een rots de middagpauze
hield. Ook hier in de vallei waaide het nog behoorlijk onaangenaam.
Lager doorheen de vallei verschenen langzaamaan de herfstkleuren,
maar werd het meteen erg onaangenaam verder lopen over de
bredere onverharde weg die vol lag met losse rollende stenen.

Beneden in het dorpje Porta (1520m) nam ik een broodje hesp in de
herberg. Buiten de herberg en de gîte is er niets in het kleine dorpje.
Weer buiten klom ik het berkenbos in op weg naar de Coll de l’Hom Mort (2295m). Het pad werd hogerop soms
onduidelijk maar na wat zoeken kon ik mijn weg wel voortzetten. Tot de col ging ik niet want hogerop begon de
wind weer onaangenaam te blazen. Uiteindelijk strandde ik in een klein open valleitje waar water stroomde en een
hele troep paarden graasde. Ik nestelde me tussen de naaldbomen aan de rand van het bos en was maar al te blij
wanneer ik eindelijk warm in mijn slaapzak kon kruipen.

Dinsdag 23 oktober : Els Emprius (2150m) – Estany dels Forats (2457m)

Afstand: 20.0km
Duur: 7h10
Klimmen: 1450m
Dalen: 1140m
Bergpassen: Coll de l’Hom Mort (2295m), Coll Roig (2725m)
Bergtoppen: Puig Occidental de Coll Roig (2833m)

’s Ochtends nog steeds veel wind. Ik kroop niet al te snel uit mijn
bivakzak. De klim naar de Coll de l’Hom Mort (2295m) was niet lang
meer. Al gauw kwam ik boven de boomgrens uit en kwam ik ook
meteen op de col aan. Hier bevond ik me nu aan de rand van de
uitgestrekte hellende hoogvlakte in het zuiden van het Massief van
Carlit. Vanaf hier verkoos ik om noordoostwaarts te lopen, lichtjes
stijgende over het kale landschap. Hogerop werd de wind steeds feller
om me dan weer bijna omver te blazen wanneer ik op de Portella de
Bac d’Ortella aankwam. Vanaf hier vervolgde ik toch de kam verder
op weg naar de Puigs de Coll Roig, maar op een zijtop (2803m) van
de Puig Occidental de Coll Roig (2833m) kon ik niks anders meer dan

de route over de kam te onderbreken. De kam werd redelijk luchtig met hier en daar stukjes handenklauterij en
met de stormachtige wind was dit dus best te vermijden.

Ik daalde dus af naar het Estany de Coll Roig (2432m) en nam hier de middagpauze. Ondertussen was de Franse
legerhelikopter weer aan het rond patrouilleren. Net wanneer ik vertrok maakte hij een landing aan de oostpunt van
het meer, iets wat uiterst moeilijk leek door de wind. Ik vroeg me af of het wel verantwoord was om met deze
omstandigheden zulke manoeuvres uit te voeren, maar we weten uiteraard al langer dat in legerkringen alles kan.

De klim naar de Coll Roig tussenin de twee gelijknamige bergen was
erg steil en voerde eerst over een grashelling, later over een fijne
steenhelling. Van de col liep ik door naar de top van de Puig
Occidental de Coll Roig (2833m). De omstandigheden waren weer
onmenselijk om hier lang op de top te blijven. Ik vervolgde dus
meteen met de afdaling en die liep voor mij naar beneden over de
noordwestflank. Mijn bedoeling was om verder af te dalen in het Vall
de Lanos. Een eenvoudige weg loopt hier niet van de berg naar
beneden, maar wel een vage route die lager doorheen een steile
couloir loopt. Slechts een twintig meter lager op de bergflank werd
het al meteen erg steil. Ik diende uiteindelijk gewoon van een
rotsrichel af te springen, wat nog net lukte. Dan was het wat minder steil afdalen over een kale steenhelling met
rechts van me de afgrond naar de Bac de Coll Roig. Lager lagen enkele couloirs in de flank. Doorheen de eerste zag
ik een gems wegvluchtten. Een blik naar beneden vertelde me meteen dat het doorheen deze couloir beslist niet
ging lukken. Nog een stukje lager kwam ik dan aan de juiste couloir uit. Een duidelijke steenman stond strategisch
geplaatst aan de ingang van de couloir. Hierdoor ging het lukken, maar de couloir lag wel vol met een puinhoop aan
losse stenen. Voorzichtig daalde ik erdoor naar beneden, regelmatig door het puin los te stampen en naar beneden
te laten glijden. Beneden uit de couloir vond ik dan geen tekenen meer van een route. Ik vervolgde maar een eigen
weg verder tussen de struiken en kleine dennenboompjes door. Later stootte ik lager wel op een vage route die ik
vervolgde en zo kwam ik uiteindelijk toch uit op het gemarkeerde pad dat naar het Estany de Lanos loopt.

Over dit pad zette ik een tijd lang voort, passeerde de arbeidershutten en kwam
dan onder de stuwdam van het Estany de Lanos (2213m) uit waar het weer vlagerig
waaide. Hier nam ik de route naar de Puig Carlit en dat werd gelukkig toch weer
fraaier want de laatste uren hadden niet echt veel moois laten zien. Puig Carlit
verscheen voor me toen ik langs een kabbelend beekje omhoog liep. Hogerop hield
ik halt nabij het Estany dels Forats (2457m). Hier legde ik mijn spullen neer achter
een hoge rotsblok beschut tegen de harde wind. Bij het bereiden van het avondmaal
kleurde Puig Peric en Puig Oriental de Coll Roig (2804m) in oranje tinten door de
wegzakkende zon. Bij het vallen van de nacht kroop ik mijn slaapzak in en werd het
weer eens een vriesnacht met stevige wind rondom me heen. Ik was het
ondertussen al lang beu. Een stemming had me bevangen, een indruk die duidelijk
in mijn verhaal door is gedrongen vind ikzelf.
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Woensdag 24 oktober : Estany dels Forats (2457m) – Cabane de Rouzet (2258m)

Afstand: 20.5km (+1.5km)
Duur: 7h50 (+0h50)
Klimmen: 940m (+250m)
Dalen: 1140m (+250m)
Bergpassen: Portella de la Grava (2426m)
Bergtoppen: Puig Carlit (2921m), Puig de la Grava (2671m)

Er stond aanvankelijk nog steeds een snijdende wind in het begin van
de nacht, maar deze ging gelukkig eindelijk liggen later. Gelukkig is
maar hoe je het bekijkt want zonder wind koelde het uiteraard hard
af. Naar het einde van de nacht toe werd ik wakker van de kou. Het
was -12°c geworden en af en toe liep er een rilling over mijn rug.
Kouder mocht het niet meer worden want dat kan mijn slaapzak niet
meer aan. ‘s Ochtends met de zon weer uit de veren en nog koude
vingers in mijn handschoenen. Ik pakte eerst mijn boeltje in en at
dan mijn ontbijt op wanneer de zon net over de bergrug van Puig
Carlit (2921m) tevoorschijn kwam.

Uiteindelijk zette ik aan met de finale klim naar de top van Puig Carlit, een beklimming met de grootste eenvoud.
Over een kronkelend pad dat later op de westflank een couloir in duikt en wel even goed steil wordt bereikte ik
zeer gemakkelijk de top. Hier nam ik voor de eerste maal eens echt de tijd om rond te turen. Eindelijk eens geen
stormwind meer die me uit mijn kleren blies. De zon scheen mooi en deed de meertjes in de Désert du Carlit
glinsteren. Het Franse laagland lag er wolkenvrij bij, maar Spanje lag bedekt met een wolkendeken. Het kan soms
wel eens omgekeerd zijn. Verder weg in het zuiden zag ik aan de horizon zelfs onweersbuien uit het wolkendek
omhoog priemen, buien ontstaan over het warme water van de Middellandse Zee.

Net wanneer ik mijn rugzak weer opnam om af te dalen langs de
oostzijde zag ik een groep van drie langzaam naar boven klauteren.
Het was inderdaad niet gewoon wandelen. De route op de oostflank
van Puig Carlit is een stuk minder eenvoudig als die op de westflank.
Ik begon af te dalen en kwam niet veel lager bij de oude man die
een stukje voorliep op de andere twee, een man en een vrouw. Hij
sprak weer van dat Catalaans Frans en daardoor verstond ik hem niet
altijd meteen. Hij leek het zo vanzelfsprekend te vinden dat ik hem
maar moest verstaan. Even over het mooie weer, mijn Belgische
nationaliteit en mijn dikke rugzak en dan nog een groet aan het
bijkomende gezelschap en ik was weer verder.

Weer een beetje lager werd het pad me soms onduidelijk. Af en toe liep ik over een wat steilere rotspassage naar
beneden waar ik toch mijn handen eens nodig had. Echt moeilijk werd het natuurlijk niet, maar de stelling die kan
gelezen worden in Ton Joosten zijn boeken en op de site van het Pyreneeënteam, dat de oostkant de gemakkelijkste
route zou zijn naar de top van Puig Carlit kon ik hiermee wel ontkrachten.

Ik kwam bij een bevroren meertje uit. Hier hield ik even halt om wat
kleren uit te doen want ondertussen was mijn motor al wel
opgewarmd in de zon. Van dit meertje liep nu weer een duidelijk pad
gestager verder naar beneden de Désert du Carlit in. Een groepje
gemzen kruiste nog het pad een eind voor me en dan kwam ik tussen
de meertjes terecht. Uiteindelijk hield ik halt aan het Estany de las
Dugues (2237m) voor de middagpauze. Ik verplichtte me weer om
minstens één liter water te drinken want het was de voorbije dagen
weer moeilijk geweest om genoeg vocht binnen te krijgen.

Na een redelijk lang stuk gestaag verder afdalen tussen de kleine
naaldbomen kwam ik een paar uur later bij de Refuge les Bones Hores nabij de stuwdam van het Lac de Bouillouses
(2016m) uit. Hier werd ik eerst verwelkomd met een stinkende walm. Men was de beerput aan het leegzuigen. Het
was de voorlaatste dag van het seizoen. Morgen avond ging de refuge zijn deuren sluiten voor de winterstop om
ergens rond Pasen de eerste tourskiërs en rakettenlopers weer te verwelkomen.

Ik dronk er toch nog even een cola op het zonnige terras en vertrok
dan weer op weg. Langs de westelijke oever van het Lac de
Bouillouses liep ik noordwaarts, een stuk dat me niet veel zegde.
Maar dan sloeg ik af en liep zo de Coma de la Grava in. Dit zachte
brede dal was weer een verademing om door te lopen. Kronkelende
beekjes die als zijarmen doorheen de vlakte beneden in het dal
stroomden met af en toe een visje dat in één flits voor me de holle
oever opzocht. Een heel eind verder in het dal begon het pad dan
geleidelijk weer hoogte te winnen. En dan net op een gegeven
ogenblik kwam een Franse legerhelikopter het dal in gestormd van
doorheen de Puerto de la Grava, achternagezeten door een tweede
exemplaar. Slechts enkele tientallen meters raasden zo over de bodem van de vallei. Ze passeerden me en
verdwenen weer over het Lac de Bouillouses.

Bij de bocht hoger in de vallei was ik het pad even zoek geraakt. Na
even de kaart te bekijken bleek dat ik te weinig hoogte had
genomen. Steiler klom ik dus verder meer in westelijke richting en
kwam zo weer op de route uit net voor het bereiken van de
hoogvlakte bij het L’Estanyol (2297m). Een grote groep moeflons
stond hier te grazen, maar ze zochten al snel dekking voor me
hogerop op de bergflanken. Na nog een laatste steiler stuk kwam ik
op de Portella de la Grava (2426m) uit. Op deze brede col liet ik de
rugzak achter om Puig de la Grava (2671m) te beklimmen. Eerst over
gras en later over rotsen bereikte ik moeiteloos de top. Het uitzicht
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was prachtig met de laagstaande zon. Lage wolken hadden nu ook
een groot deel van het Franse laagland veroverd. Ik nam weer de tijd om rond te kijken.

Weer beneden nam ik de rugzak weer op en daalde dan gestaag af naar de hoogvlakte bij de Cabane de Rouzet
(2258m). Kleine groepjes moeflons graasden links en rechts. Het was dan net voor zonsondergang dat ik aankwam bij
de cabane. De Puig de la Grava was al oranje verkleurd. Ik besloot meteen om binnen te slapen. Na nog wat water
te gaan zoeken, bereide ik mijn maaltijd binnen in de herderstulp en ging dan weer meteen slapen.

Donderdag 25 oktober : Cabane de Rouzet (2258m) – Estany de la Llosa (2414m)

Afstand: 18.5km
Duur: 9h00
Klimmen: 1370m
Dalen: 1220m
Bergpassen: Portella d’Orlu (2403m), Portella Gran (2603m)

Een zwak licht scheen door het kleine raampje van de cabane naar binnen. Ik trok uit mijn slaapzak nam meteen
mijn ontbijt en pakte in. Buiten was het weer ijskoud. Het vroor weer matig zonder wind. Maar er stond toch iets te
gebeuren leek me. Altocumulusbewolking schoof net over de toppen in het noorden en westen.

Met handschoenen aan en de muts weer op vertrok ik weer op pad.
De ondergrond was overal stijf bevroren met hier en daar vorstzuiltjes
die naar boven waren geperst. Hier en daar stak ik een bevroren
beekje over. Nabij de noordpunt van het Estany de Lanos (2213m)
sloeg ik zo af op de wat onduidelijkere route naar de Portella d’Orlu
(2403m). Matig steil klom ik de bergflank op en kwam niet veel later
op het brede rotsige zadel uit nadat ik net één van de bevroren
meertjes hierboven had gepasseerd. Kleine zangvogeltjes huppelden
tsjilpend over het ijs. Waren ze nu blij met die eerste tekenen van
de winter of kloegen ze over de afwezigheid van fris drinkwater? In
elk geval, de vorst was nu goed diep de bodem in gedrongen. Het
landschap smeekte voor de eerste echte wintersneeuw en ik ook wel eigenlijk.

Op de Portella d’Orlu had ik een zicht op het wilde en diepe Vallée d’Orlu en aan de horizon zag ik nu een dik
deken aan lage wolken over het Franse laagland liggen. Een deel van die lage wolken was zo ook in het Vallée
d’Orlu doorgedrongen tot iets voor het Estany d’en Beys (1956m). De wolken lager er roerloos stil daar beneden,
maar dat was niet het geval met de over drijvende altocumulus boven me. Verder weg in het noorden zag ik de
wolkenzee alleen maar dikker worden. “Dat gaat straks nog sneeuwen,” zei ik bij mezelf.

Doorheen een imposant ruig rotslandschap volgde ik de
steenmannetjes naar beneden, daalde af doorheen een couloir, kwam
voorbij kleine meertjes bedekt met een dun laagje ijs, en strompelde
over grote blokkenvelden naar beneden. Tot het Estany d’en Beys in
zicht kwam. Net voor het bereiken van het meer kwamen de lage
wolken nu langzaamaan de vallei verder ingestegen. Doorheen een
dichte mist bereikte ik zo de Refuge d’en Beys.

Doorheen de mist
daalde ik verder af
zonder een idee te

hebben van hoe de vallei er nu uitzag rondom me. Maar echt lang
duurde het niet voor ik onder de wolken uitkwam. Een nieuwe wereld
kwam voor me tevoorschijn. Felle herfskleuren verschenen uit de mist
op de valleiwanden. Nier veel verder liep ik ritselend als een kind
doorheen het dikke afgevallen bladerdek op de grond.

Beneden op de Jasse de Sahucs (1421m), de kleine vlakte in de vallei
die afgedamd wordt door een puinhelling, nam ik de middagpauze.
Ook al was ik nu fel gedaald, ook hier was het nog onaangenaam koud. Mijn doel was nu de Portella Gran (2603m),
een weinig bezochte col die vanuit het Vallée d’Orlu een toeganspoort vormt het Vall de la Llosa, het meertjesdal bij
de Puig Peric. Ik tuurde op de kaart om een idee te krijgen waar de route begon. En dat was bij de brug over de
beek net voor het bereiken van de Jasse de Sahucs. Ik keerde dus weer een stukje terug en verliet dan het pad na
het oversteken van de brug. Een route was hier nergens te zien maar ik klom verder over het gras op de puinhelling.
Hogerop kwam ik dan toch vage steenmannetjes tegen die me zo naar een vaag pad leiden in het bos. Dit met
bladeren overdekte pad kronkelde goed naar boven en terwijl ik naar boven liep hoorde ik plots tikkende geluiden.
Ik hield even halt en merkte dan dat het lichtjes begon te ijsregenen. Fijn bevroren regendruppeltjes vielen uit de
lucht en tikten op de herfstbladeren op de grond. Mijn kap werd over mijn hoofd getrokken. Hogerop kwam ik weer
in de dikke mist terecht en maakte het herfstbos weer plaats voor grashelling met hier en daar nog kleine berkjes.
De ijsregen hield ook op. Fijne sneeuwvlokken dwarrelden nu in de plaats naar beneden.

Het pad werd vager en de steenmannetjes schaarser. Ik kon nog net een gesloten cabane, de Orri Rné (1962m)
terugvinden in de mist en van hieruit werd alles plots gissen. Ik vond de voortzetting van het pad niet meer.
Steenmannetjes vond ik evenmin. Of wel? Jawel, door een dertigtal meter terug te keren vond ik een vaag pad dat
me naar een plek leidde waar water van een bergriviertje werd opgevangen en in dikke afvoerbuizen richting het
Estany d’en Beys werd gebracht. Ik probeerde het riviertje stroomopwaarts te volgen doorheen het dalletje, maar
diende na tien minuten terug te keren. Er was hier al lang niets meer dat op een route leek. Terug bij de
aftapplaats vond ik een klein steenmannetje dat me bij het overschrijden van een rots toch verassend op een klein
paadje bracht, maar dit paadje kon in mijn ogen onmogelijk de route zijn naar de Portella Gran. Toch probeerde ik
het maar te volgen. Tien minuten later hield ik er weer mee op. Het paadje won geen hoogte en bleef volgens mij
de valleiwand volgen met een stuk lager de buizen richting het Estany d’en Beys.

Ik keerde dus weer terug door de dikke mist en lichte sneeuwval. Het landschap begon ondertussen wit te
verkleuren. Het dunne laagje sneeuw bleef moeiteloos liggen op de bodem. En zo kwam ik weer bij de cabane uit.
Ik bestudeerde er nauwgezet de kaart en begon dan een zoektocht rondom de cabane, tevergeefs. Ik vond compleet
niks. Weer de kaart uit de rugzak en eens goed op de hoogtemeter kijken. Ik was inderdaad bij die kleine cabane
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die op de kaart stond aangegeven en er liep duidelijk een pad verder van hieruit naar de Portella Gran. Ik begon
nog maar eens te zoeken, maar nu meteen hoger de helling op. En daar zag ik het dan ineens. Een dertig meter
hoger op de helling stond een steenmannetje en verscheen weer een vaag pad. Daarnet had ik hier al gezocht maar
dit pietluttige steenmannetje toch niet opgemerkt. Blij klom ik meteen verder. Een dik uur had ik nu verloren.

Hogerop werd alles witter en witter. Ik zag nog enkele gemzen wegduiken in de mist en kwam dan bij een bevroren
meertje uit. Ik kon nog net het ijs kapot gestampt krijgen voor water. Het ijs was al een drie centimeter dik. In de
kou hield ik zo weer even een rustpauze. Ik had niet zo’n goede dag. Het klimmen ging maar langzaam. Hoger werd
het landschap ruiger en ruiger tot er geen echt pad meer was en ik over rotsig terrein en blokkenvelden verder
vorderde. Af en toe was het zoeken naar het volgende steenmannetje. Tot slot werd de helling erg steil. Het laatste
stuk tot de Portella Gran verliep moeizaam over een tiental centimeter oude en verse sneeuw.

Op de Portella Gran (2603m) hield het op met sneeuwen. Hier nam ik
een foto van mezelf in de mist, keek op de kaart hoe het nu verder
zou verlopen en trok dan meteen verder. Ik kon niet meteen afdalen
maar diende de kam een stukje te volgen in oostelijke richting. Dan
zag ik lager een steenmannetje waar ik naartoe liep om dan niets
meer aan aanwijzingen te vinden. Zo stootte ik op een afgrond waar
ik wat lager het Petit Estany Blau (2525m) in de diepte uit de mist
zag opduiken. Hier nam ik weer even de kaart boven en zo werd me
duidelijk dat ik even naar rechts moest en zo verder zou kunnen
afdalen. Dat bleek goed te kloppen. Lager vond ik nog een tweetal
steenmannetjes, maar dat was het dan ook. Gelukkig kwam ik niet
veel verder onder de mist uit. Het begon ook donker te worden en ik zag boven me plots ook flauwe stukjes
donkerblauwe lucht doorheen de mist opduiken met daarin al de eerste sterren. Pas op de kleine vlakte bij het
Estany de la Llosa (2414m) bemerkte ik een duidelijk paadje, maar hier besloot ik om halt te houden en te gaan
bivakkeren. De nacht was ingezet wanneer ik mijn tarp rechtzette en terwijl ik dat deed klaarde het helemaal op.
Onder de sterrenhemel speelde ik mijn avondmaal naar binnen. In het oosten zag ik over een zee van lage wolken en
ook over de Portella Gran bleef nog een wolkenmuur hangen. Een schitterend moment, maar aangenaam was het
toch niet in de kou. Toen ik ging slapen was het alweer dik aan het vriezen en kwam er ook een ijskoud briesje
opzetten die van over de Portella Gran kwam afgedaald en de wolken meebracht zodat een dikke mist zich weer in
de vallei uitbreidde. In slaap vallen ging weer als een fluitje van een cent.

Vrijdag 26 oktober : Estany de la Llosa (2414m) – Cabane de la Balmeta (2115m)

Afstand: 7.5km
Duur: 3h45
Klimmen: 140m
Dalen: 440m

‘s Nachts werd ik iets over middernacht wakker. Het waaide
behoorlijk en ik hoorde fijne ritselingen. Ik voelde ook iets tegen mijn
bivakzak liggen. Ik keek even naar buiten en zag dat het goed aan het
sneeuwen was. Een hoop sneeuw lag opeen geblazen tegen mijn
bivakzak onder de tarp. Later in de nacht werd ik meermaals wakker
door het gewicht dat op me rustte. De sneeuw hoopte zo fel op onder
mijn tarp dat ik met bivakzak en al insneeuwde. Ik maakte van de
wakkere momenten gebruik om telkens al de sneeuw van me af te
schudden en het muskietennetje weer luchtvrij te maken. ‘s Ochtends
bleef het maar doorsneeuwen. Het was ondertussen een heuse
sneeuwstorm geworden. De wind ging fel te keer en sneeuw bleef zich
ophopen onder de tarp. Meteen toch een groot nadeel ontdekt omtrent het tarpen in winterse omstandigheden. Bij
sneeuw in ‘t vervolg de tarp in zijn zakje laten. Ik had geen goesting om meteen te vertrekken in deze toestand en
wachtte af. Zo sliep ik half verder tijdens de voormiddag. Maar naar de middag toe werd ik toch gedwongen om iets
te ondernemen. Ik lag helemaal ingesneeuwd in mijn bivakzak en als ik zo nog lang bleef liggen lag ik misschien
over een half uur helemaal bedolven en kon ik misschien niet meer gemakkelijk onder de sneeuw onderuit geraken.
Maar hoe geraak je nu buiten in je kleren en schoenen als het buiten stormt, hevig sneeuwt en je dan nog eens
onder een berg sneeuw ligt? Ik probeerde me aan te kleden in mijn bivakzak door eerst uit mijn slaapzak te kruipen
en dan mijn kleren proberen aan frummelen. Dat lukte. Dan ritste ik mijn bivakzak open en begon de zoektocht in
de sneeuwhoop naar mijn schoenen die ik buiten had laten liggen. Gelukkig zaten ze niet vol sneeuw. Wanneer ik
dan in mijn schoenen recht naast de tarp stond verscheen een dikke smile op mijn gezicht. Een prachtig schouwspel
was het. Hoge golven op het Estany de la Llosa die stukken ijs tegen de oever sloegen, fijne sneeuwvlokken die aan
een rotvaart horizontaal voorbij vlogen en het zicht meestal beperkten tot een dertig à veertig meter en het stenen
muurtje aan mijn bivakplek dat was veranderd in een sneeuwduin van bijna een meter hoog. Mooi om mee te
maken. Huppelend om geen kou te krijgen pakte ik alles in mijn rugzak in en wanneer dat klaar was vertrok ik op
weg. Het ontbijt sloeg ik over. Dat zal ik straks wel ergens nuttigen als ik een plek vind beschut tegen het
stormweer. Echt veel sneeuw lag er niet over het algemeen, slechts een twintig centimeter. Maar achter obstakels
waren wel hoge sneeuwduinen gevormd.

Het vage paadje dat ik hier gisteren had opgemerkt was nu natuurlijk
niet meer te volgen. Steenmannetjes waren eveneens niet te vinden
in de sneeuw. Ik liep mijn eigen weg. Twee maal diende ik een
andere route te zoeken doordat ik op een te steil stuk stootte. Een
heel eind lager kwam ik dan op een grote vlakte terecht waar twee
rivieren in elkaar uit mondden. Hier merkte ik weer een pad onder de
sneeuw dat ik vervolgde. En zo kwam ik niet veel verder bij een
groene metalen container uit. Ik trok het noodhutje binnen en had zo
de ideale plek gevonden om mijn ontbijt te nemen. Ondertussen
sneeuwde het minder fel en hier en daar verscheen zelfs een stukje
blauwe lucht. De middelhoge wolken leken stil te hangen door de

berggolven, maar lage stratusflarden vlogen nog over.

Na het ontbijt trok ik weer verder. Lager verscheen het Estany de
lEsparver (2170m) en het Lac de Bouillouses (2016m) en lag er steeds
minder en minder sneeuw op de grond en was het ook gedaan met de
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felle wind. Het sneeuwen zelf hield ook op. Lager sloeg ik af op het
pad naar de Cabane de la Balmeta (2120m) nadat een grote troep
gieren overvloog. Hier kwam ik niet veel later aan. Het weer was hier
wel stukken beter als dichter bij de kam met Puig Peric. De bergen
bleven in de wolken en het leek me er ook te blijven doorsneeuwen.
Hier aan de lijzijde losten de wolken langzaam op en begon de
sneeuw op de grond te smelten. Ik trok nog even naar het Estany de
la Balmeta (2047m) om dan terug te keren naar de cabane. Dan trok
ik het onbemande hutje binnen en besloot om hier te overnachten. Er was een open haard aanwezig met brandhout.
Snel stak ik het vuur aan en kookte mijn potje in de open haard zodat ik zelf wat esbit kon sparen. ‘s Avonds trok ik
dan nog even naar buiten voor een avondwandeling. Het was stil buiten. De wolkenmuur bleef over de bergkam van
Puig Peric hangen terwijl boven me de blauwe lucht overheerste. Een familie herten was uit hun schuilplek
tevoorschijn gekomen en vluchtte maar aarzelend voor me weg. Ik trok nog een stukje de flank van Puig del Pam op,
keek nog wat rond en ging dan weer terug naar de cabane. Het vuur smeulde na en ik kroop mijn slaapzak in met
reeds hoge verwachtingen voor morgen. Morgen ging ongetwijfeld een schitterende dag worden.

Zaterdag 27 oktober : Cabane de la Balmeta (2115m) – Sola de la Portella d’Orlu (2140m)

Afstand: 16.0km (+5.5km)
Duur: 6h45 (+2h45)
Klimmen: 860m (+730m)
Dalen: 840m (+730m)
Bergtoppen: Puig del Pam (2470m), Puig Peric (2810m), El Petit Peric (2690m), La Muntanyeta (2436m)

Mijn wekker liep af. Snel kleedde ik me aan en trok met hoge
verwachtingen naar buiten. Buiten lag nu weer een fijn dun laagje
sneeuw op de grond. Het had deze nacht dus toch weer eventjes
gesneeuwd. Een wolkenloze hemel kon ik aanschouwen met Puig Peric
(2810m) die mooi verkleurde door de opkomende zon, een prachtig
schouwspel. Binnen at ik snel mijn ontbijt op dat ik gisteren al klaar
had gezet. Al snel was ik te been. Het eerste doel was de Puig del
Pam (2470m), een vlakke berg met een mooi uitzicht op de omgeving
van Puig Peric en Puig Carlit. De weg was lang maar moeiteloos
bereikte ik de top. Lage wolken vulden de valleien in het noorden en
oosten. Het zicht op de besneeuwde bergen was helemaal om weg te
dromen.

Vervolgens daalde ik af en zetter koers naar de Coma de la Llosa. Dit
is het hangende dal tussen de Puig Peric (2810m) en El Petit Peric
(2690m) langs waar beide bergen beklommen kunnen worden. In het
dal liet ik mijn rugzak achter en klom verder over de sneeuw tot de
col tussen de twee toppen in. Van hieruit leek het toch moeilijker te
worden om Puig Peric te bereiken. Over de graat klom ik steiler
verder en niet veel hoger werd het traag en voorzichtig voort
klimmen over de besneeuwde rotsen, soms eens bijna klauterend met
de handen. Toen ik dan net de top bereikte kwam ook een Spanjaard
boven. Hij kwam boven via de zuidkam. Zijn kompaan volgde een
tiental minuten later. Ik begroette hen met bonjour, maar meer dan

een knik kon er niet af. Daarmee werd het me al snel duidelijk dat het Spanjaarden waren.

Het uitzicht kon niet anders dan picco bello zijn. Overal rondom een
witte wereld met de lage wolken over het Franse voorland en de
donkere meertjes beneden die fel afstaken tegen de met zon
belichtte sneeuw. Meer dan een kwartier ben ik op de top blijven
rondkijken en begon dan terug af te dalen over de oostgraat langs
waar ik ook naar boven was gekomen. De Spanjaarden volgden me op
korte afstand. Beneden op de col liep ik door naar de top van El Petit
Peric, vooral voor het zicht op de grote broer. Vervolgens keerde ik
weer terug naar mijn rugzak in de Coma de la Llosa waar ik de
middagpauze hield.

Via een eigen verzinsel liep ik weer naar de bewegwijzerde route en
kwam zo niet veel later na soms ploeteren door behoorlijk wat
sneeuw, aan het Estany del Mig (2240m) aan waar ik mijn rugzak weer
even af nam aan de Refuge de Camporells. Dit bergmeer ligt echt
fantastisch en de besneeuwde bergen op de achtergrond gaven het
oog nog wat extra’s. Na de fotopauze liep ik een stukje verder om
dan weer zonder rugzak La Muntanyeta (2436m) op te gaan, de ideale
berg voor een overzicht over de meertjes van Camporells.

De rest van de dag
werd steeds

vermoeiender. Hoe meer noordelijker ik vorderde, des te meer
sneeuw ik onder de voeten kreeg. Een eerste keer liep de route
doorheen een couloir naar beneden om zo van het plateau van
camporells te geraken. Hier zakte ik telkens tot dieper dan de knieën
door de sneeuw. Wat lager werd het moeilijk om de route nog te
vinden. Regelmatig bekeek ik de kaart, maar erg wijs werd ik er niet
van. De route staat op de Pyreneeënkaarten nu eenmaal niet vaak
fantastisch aangegeven. Ik volgde meer mijn intuïtie en dat leek de
beste weg. Lager op enkele kleine vlaktes waar een riviertje doorheen
stroomde, kwam ik opnieuw steenmannetjes tegen en wat later ook voetsporen. Het laatste stuk afdalen naar de
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bodem van het Vall de Galba ging zo heel wat eenvoudiger. Ik diende alleen maar de sporen te volgen. Maar voor
lang ging dit niet want bijna op de bodem van de vallei sloeg ik linksaf. Mijn doel was immers de Portella d’Orlu
(2280m), de bres in de bergkam aan het dalhoofd van de vallei waardoorheen men het Vallée d’Orlu kan bereiken.

Over de kleine sandrvlakte op de bodem van de vallei was het soms
vloeken. Hier ging het maar langzaam vooruit. Het sneeuwdek was
bovenaan hard, maar de korst was wel niet dik genoeg om me te
dragen zodat ik er bij elke voetstap doorheen krakte, niets
vervelender dan dat. Na de vlakte doorkruist te zijn vond ik geen
enkel teken meer van een route of pad. Ik klom maar erg steil de
besneeuwde grashelling op. Niet veel hoger lag er meer dan een halve
meter poedersneeuw. Ik ploeterde nog voort tot ik bij één van de
eerste meertjes kwam van de Estanys de la Portella d’Orlu, zo’n
dikke honderd meter onder de bres. Nu ja, ik herkende het meertje
enkel aan de vlakke plek sneeuw. Hier zocht ik me een plek om te

overnachten en dat werd gewoonweg midden op de sneeuw op een plek waar ik min of meer vlak kon liggen met
mijn bivakzak. Ondertussen was de Pic de Baxouillade mooi verkleurd onder de laatste krachten van de zon, maar
hier in de schaduw van de berghelling was het al matig aan het vriezen. Toen ik dan na het avondmaal de bivakzak
in kroop onder de blote sterrenhemel las ik al -7°c af op de thermometer. Maar desondanks had ik het snel warm in
mijn slaapzak en lag ik snel in dromenland.

Zondag 28 oktober : Sola de la Portella d’Orlu (2140m) – Dent d’Orlu (1990m)

Afstand: 14.0km (+1.0km)
Duur: 9h00 (+1h00)
Klimmen: 1190m (+230m)
Dalen: 1340m (+230m)
Bergpassen: Portella d’Orlu (2280m)
Bergtoppen: Dent d’Orlu (2222m)

Die ochtend had ik geen zin om meteen uit de veren te springen bij
het aflopen van mijn wekker. Ik wachtte eerst tot de zonnestralen me
konden verwarmen. Het was weer mooi weer, wolkeloos en windstil.
Het laatste stuk tot op de Portella d’Orlu (2280m) liep heel wat
vlotter dan gisterenavond. De helling hogerop kon wel geruime tijd
beschenen worden door de zon. De harde korst sneeuw kon me hier
nu meestal wel net dragen, tot de laatste meters onder de col waar
ik weer diep wegzakte. De col zelf had een indrukwekkende aanblik
door al de sneeuw die er doorheen lag geblazen en de beijsde rotsen
rondom. De blik naar de andere kant leek het niet gemakkelijk te
gaan maken. In de verte zag ik nu trouwens mooi voor de eerste keer

goed de Dent d’Orlu (2222m) liggen.

Ik daalde af door eerst zo goed mogelijk rechts te blijven. Links lag
immers een puinhoop van grote blokken. Dat ging behoorlijk vlot.
Lager waren de blokken onvermijdelijk. Langzaam daalde ik verder af,
wat uiteraard over de besneeuwde rotsen niet vlot meer verliep. Snel
willen zijn is goed om hier op je gezicht te gaan. Na een hele tijd
kwam ik dan eindelijk aan de fossiele eindmorenewand uit waar ik
enkele steenmannetjes tegen kwam. Hier zag ik nu het verdere
verloop naar beneden en geen steenmannetjes meer. Al snel ontdekte
ik dat afdalen over de struiken die tussen de rotsen groeiden, heel
wat gemakkelijker was (sorry, struikjes maar zoveel woog ik nu ook
weer niet hé). Het duurde een zee van tijd voor ik beneden was waar
het Vallée de Baxouillade bijkwam. Hier zocht ik de route dit dal in en deze vond ik maar niet. Het pad was onder
de sneeuw helemaal niet te vinden. Via een puinhelling kon ik naar boven klimmen, maar als ik de kaart
nauwlettend bekeek moest de route voor de puinhelling tussen de boompjes naar boven gaan. Na wat zoeken zag ik
dan plots toch de GR-markeringen van de GR7 op een boom staan en was ik weer vertrokken. Er lagen al voetsporen
afgedrukt in de sneeuw op de route. Toch niet meteen goed gezocht.

Het Vallée de Baxouillade werd een aangenaam avontuur om doorheen te klimmen.
Slechts stap na stap geeft het dal een deel van zich prijs. Voorbij het Etang de
Baxouillade werd de sneeuw weer erg diep en verkoos ik meermaals een andere
route dan de sporen. Bij het Etang de Baxouillade d’en Haut (2088m) verscheen dan
eindelijk Roc Blanc (2542m). Ik klom nog verder tot op de bergkam waar ik de tot
op de Col de Barbouillère liep. Hier probeerde ik Roc Blanc te beklimmen. Erg steil
zigzagde ik over de flank naar boven, maar eens in de couloir op de noordflank
werd het onmogelijk om zonder materiaal nog hoger te geraken. De flank lag verijsd
en ik had nu eenmaal geen pickel of stijgijzers mee.

Weer beneden nam ik mijn rugzak weer op en probeerde mijn weg te vervolgen
naar het westen, steeds ten noorden van de bergkam blijvend. Een route vond ik
hier niet. Het was constant ploeteren door bijna een halve meter sneeuw. Toen ik
dan de kam overstak ten zuiden van de Pic de Balbonne (2305m) had ik nog een
mooie terugblik op Roc Blanc en de Pic de Baxouillade. Voorbij het Etang des

Llauses (1995m) was het dan gedaan met ploeteren. Hier lagen enkel nog sneeuwresten en het pad verscheen zo
terug onder mijn voeten. Nabij de Col de l’Egue (2121m) verkoos ik dan om weg van alle routes de kam richting
Dent d’Orlu (2222m) te volgen. Het doel voor deze avond was immers deze berg en als het mogelijk was had ik er
graag op geslapen. Maar op de Sarrat de Coste Braseil (2029m) kon ik plots niet meer verder. De kam werd een
rotsgraat en ook rechts of links op de helling was traverseren onmogelijk.

Over en doorheen struikgewas en later tussen de bomen heb ik me
dan naar beneden gewrongen op de noordoostkant van de berg tot ik
op de Jasse d’Esprays arriveerde. De cabane op deze kleine vlakte
was afgesloten. Nu diende ik weer een ferme klim te maken doorheen
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het struikgewas om op de noordkam van de Dent d’Orlu te geraken.
Het was al laat ondertussen en het leek me niet meer mogelijk om op
de bergtop te geraken voor zonsondergang.

Toch op de noordkam aangekomen trof ik een verijsd pad aan. De zon
stond laag met een mooi zicht over het voorgebergte in het noorden,
maar veel tijd voor bewondering nam ik niet. Ik raapte weer een

tikkeltje hoop bijeen om toch de zonsondergang van op de top te kunnen meemaken. Dus snel liep ik over het pad
verder en liet niet veel hoger mijn rugzak achter. De laatste honderd hoogtemeters liepen steil naar boven over een
pad waar de sneeuw helemaal was platgelopen tot één ijsbaan. Het
werd een te gevaarlijke bedoening en ik kon niets anders dan
voorzichtig zijn en dus temporiseren. Wanneer ik dan de top bereikte
was de zon net achter de horizon verdwenen. Spijtig, maar de roze
avondgloed over de bergen was nog wel te bewonderen. Het was erg
koud boven met een matige wind die was opgestoken. In het noorden
ook veel cirrusbewolking. Het was duidelijk dat het weer morgen ging
omslaan.

Weer voorzichtig daalde ik af over het zelfmoordpad. Bij mijn rugzak
aangekomen legde ik mijn bivakzak met matje op de bergflank ergens
tussen de struiken, bereidde nog het avondmaal in de vrieskou en kroop dan de slaapzak in.

Maandag 29 oktober : Dent d’Orlu (1990m) – Orlu (880m)

Afstand: 32.0km
Duur: 8h45
Klimmen: 640m
Dalen: 1470m

Na weer een koude nacht met bovendien al behoorlijk wat wind kroop
ik al net voor zonsopgang in de kleren. Deze nacht had ik niet goed
geslapen. Regelmatig naar de sterren getuurd en de voorbij glijdende
cirruswolken.

Ik daalde nu de
bergkam verder af over
het pad dat nog steeds
op veel plaatsen erg
glad was. Lager kwam
ik onder de boomgrens

uit en werd het zigzaggend verder afdalen tussen de herfstkleuren tot
ik op een parking aankwam. Van hieruit vervolgde ik voor een goede
twee uur lang de onverharde weg tot in Ax-les-Thermes (700m).
Uiteraard me eerst volgepropt met verse voedingswaren om dan weer
te vertrekken. De trein vertrok morgen pas rond het middaguur, dus
tijd om nog het hele Vallée d’Orlu door te wandelen. Tot het dorpje Orlu (833m) liep ik zo over het asfalt, na Orlu
volgde ik de Oriège langs een wandelpad dat op de kaarten niet staat ingetekend, passeerde mooie rotsformaties en
een mooie waterval iets voorbij de waterkrachtcentrale bij Les Forges d’Orlu. Uiteindelijk liep ik door tot op de
Jasse de Justiniac (1287m) waar ik de besneeuwde bergen nog eens voor een laatste keer te zien kreeg. Lang
duurde het niet want ze verdwenen snel in de wolken. Vijf minuten later begon het al lichtjes te regenen. Ik keerde
weer terug, maar liep nu over de onverharde weg naar de parking in het dal. Hier nam ik de smalle asfaltweg
verder, maar kreeg spontaan een lift aangeboden van een Frans koppel dagjesmensen. Dit weigerde ik voor een keer
toch niet. Ze waren afkomstig van de rand van Toulouse en verbleven nu in hun vakantiehuisje bij Ax-les-Thermes.
In Orlu vroeg ik om me af te zetten. Ik wilde nu eenmaal nog niet in de bewoonde wereld eindigen. Iets voorbij Orlu
was ik namelijk een mooie plek tegengekomen om te overnachten, meer bepaald onder een overhangende rotswand
in het bos. In de regen liep ik er naartoe terwijl het donker begon te worden. De bivakplek zelf was ideaal. Heel de
nacht regende het matig door, maar ik bleef droog onder de rots en hoefde zo morgen geen natte tarp in te pakken.
Een uil hield me wel regelmatig wakker.

Dinsdag 30 oktober : Orlu (880m) – Ax-les-Thermes (700m)

Afstand: 8.0km
Duur: 1h40
Klimmen: 0m
Dalen: 180m

’s Ochtends vroeg voor zonsopgang in het donker uit de veren. Het regende nog af en toe op de terugweg, maar de
wolken trokken stilaan op en maakten plaats voor een verse witte bergwereld daarboven. Het had heel de nacht
weer gesneeuwd hogerop. In Ax-les-Thermes was het dan wachten tot de trein arriveerde en nog even een
verwarrende situatie door de overgang naar het winteruur. Ik had er rekening mee gehouden, maar hier in het
zuiden verzetten ze de klokken blijkbaar pas als men er goesting voor heeft.

De terugreis op de trein werd meer aftellen dan ooit tevoren. Nog een groep Chinezen die opstapten onderweg en
de hele trein voor tien minuten ophielden. Door hun schuld te laat in Parijs aangekomen. Maar goed, zonder
problemen geraakte ik weer thuis en kon ik vanaf nu eindelijk zeggen dat ik de Pyreneeën in de echte herfst heb
meegemaakt.

Conclusie
De Pyreneeën stellen zelden teleur. Ook dit deel van het gebergte vond ik erg mooi. De kleurenpracht

http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/1816270225/in/set-72157602830067645/
http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/2119946169/in/set-72157602830067645/
http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/1817067484/in/set-72157602830067645/
http://www.flickr.com/photos/den_dzjow/1816251817/in/set-72157602830067645/


van het najaar, de eerste sneeuw en de afwezigheid van veel wandelaars gaf alles voor mij nog een

extra dimensie om beter van de Pyreneeën te kunnen genieten.

Ik reisde per trein met de Thalys tussen Brussel en Parijs en met de nachttrein van Parijs naar Mérens-les-Vals. De terugreis
verliep vanuit Ax-les-Thermes met een overstap in Toulouse en Parijs. Meer info op site van NMBS.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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