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Kriskras door de Aiguestortes

Bekende en minder bekende hoeken van het Nationale Park

De Aiguëstortes hadden vorig jaar een onuitwisbare indruk op me gemaakt. De honderden

kristalheldere bergmeertjes, steile granieten bergflanken en verborgen groene oases waren een van

de meest adembenemende landschappen geweest die ik al had mogen aanschouwen. Na een snelle

doortocht door het Nationale Park toen besloot ik dit gebied in meer detail te komen verkennen,

waarbij naast de (drukke) klassieke routes ook minder bekende hoeken zouden worden aangedaan.

Het was het tweede luik van m’n grote Pyreneeëntocht 2008. Uiteindelijk werd het een trekking van

een week, waarbij vooral gefocust werd op het zuidelijke en het noordwestelijke deel van het park.

En de Aigüestortes ontgoochelden andermaal niet.

Verslag van Willem, 08 oktober 2008.

Dag 9 : Vrijdag 11/07/2008 : Espot – La Girada Gran

Vertrek : 13u30
Aankomst : 17u40
Wandeltijd : 2u45
Klimmen : 900m
Dalen : 20m

Die ochtend in Espot deden we het nog even rustigaan voor we opnieuw voor een week de bergen introkken. We
sliepen uit tot de zon vol op de tent stond, gingen ontbijten op het terrasje van het campinggebouw en trokken
daarna nog even naar het dorp, waar we in het Informatiecentrum van het Nationale Park even wilden informeren
naar de sneeuwtoestand van sommige cols. Al snel was echter duidelijk dat men er hier het fijne niet van wist en
niet veel wijzer keerden we terug. We maakten nog een warme maaltijd klaar en gingen uiteindelijk zo rond 13u30
op pad. Veel stond er vandaag niet op het programma, bedoeling was om nog het Vall de Monastero in te lopen
vanaf het Estany de Sant Maurici en in dat dal zouden we wel ergens een plekje vinden voor de tent.

Het stuk over de GR11 van Espot tot het Estany de Sant Maurici hadden we vorig jaar samen al in omgekeerde
richting afgedaald. Mijmeringen en mooie herrinneringen aan de tocht van toen vergezelden me op de gestage klim
over het veldwegje naar de grens van het Nationale Park. Vorig jaar had ik erg lopen genieten van dit stuk. Intussen
kwamen de machtige pieken van Els Encantats steeds dichterbij aan onze linkerzijde. Veel pauzeren deden we niet
want er hing nogal wat cumulusbewolking die mogelijk kon uitgroeien tot onweer. Rond 15u30 bereikten we
uiteindelijk de Refugi Ernest Malafre.
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Het zag zwart van het volk aan de hut. De dagjesmensen waren hier na hun dagtocht nog snel een drankje aan het
binnenkappen voor te beginnen aan de afdaling naar de auto. Zelf pauzeerden we nu ook even waarbij we onze
watervoorraad terug aanvulden. Zuiver water was er niet aan de hut : je moest je fles vullen aan de kraan en dan
een waterzuiveringstablet gaan kopen aan de receptie. Wij haalden dus maar even onze eigen spullen boven. Na een
goed kwartier pauze gingen we dan weer op weg, het Vall de Monastero in.

Aanvankelijk was het stevig klimmen en in de warmte had ik het best wel lastig met m’n rugzak die met water en
voedsel voor meer dan een week richting 25kg ging. Dan vanaf 1900m vlakte het terrein uit en werden we compleet
overweldigd door de volmaakte schoonheid van de typische Aiguestortes-landschappen zoals we ze ons herrinnerden
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van vorig jaar. Een kristalheldere beek meanderde breed doorheen een groene vlakte, met overal rond bosjes
dennen. Aan het einde van het dal hielden bergen als kathedralen de wacht. Het waren de toppen waar we de
komende dagen steeds in de buurt van zouden vertoeven, zoals de Pic Peguera (2982m) en de Pic de Mar. Na een
volgende knik te hebben overwonnen en enkele korte blokkenvelden te hebben doorworsteld bereikten we dan het
mooie Estany de Monastero. We namen hier een pauze en besloten daarna nog een halfuurtje door te stappen tot
helemaal in het dalhoofd.
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Daar troffen we op de vlakte die op de kaart “La Girada Gran” wordt genoemd opnieuw zo’n vlak groen grasveld
langs de meanderende beek aan. De haringen gingen erin als in boter en naast de tent lagen we nog te gapen naar
de machtige flanken van de bergen om ons heen tot de laatste zonnestralen de hoogste toppen aaiden en de
wassende maan vanachter de Pic Peguera kwam geschoven.

Dag 10 : Zaterdag 12/07/2008 : La Girada Gran – Estanys de Saburo d’Amunt

Vertrek : 8u40
Aankomst : 15u00
Wandeltijd : 4u30
Klimmen : 780m
Dalen : 500m
Bergpassen : Coll de Monastero (2730m), Coll de Saburo (2660m)

Rond middernacht was het een beetje tot m’n verrassing toch nog beginnen onweren, en ook later in de nacht viel
er soms zware regen. Toen het licht begon te worden stopte die stilaan en rond 7u30 besloten we te beginnen
inpakken, ook al zat hogerop nog alles in de wolken. De wolkenbasis leek echter langzaamaan te stijgen. Een uurtje
later waren we op weg. We twijfelden wat over de te volgen route : er liep een met gele paaltjes gemarkeerd pad
kort boven onze bivakplek, maar daarvan vermoedden we dat ze naar de Coll de Peguera zou klimmen en niet naar
de Coll de Monastero. Daarom besloten we om een ander spoor te beginnen volgen dat we gisteravond hadden
opgemerkt en begon te klimmen op westflank van de Espatlla de Monastero, een vooruitgeschoven bult aan de
oostzijde van La Girada Gran.

Aanvankelijk was dit een goed met steenmannen gemarkeerd pad dat bij momenten zeer steil klom over rotsblokken
en tussen sparrenbosjes (telkens een koude douche wanneer we ons langs een boom worstelden). Hogerop raakten
we het spoor dan stilaan kwijt toen overal rond steenmannetjes verschenen bij het bereiken van een blokkenveld.
We kozen dan maar zelf onze route uit en sukkelden in zuidelijke richting over een groot blokkenveld tot we
uiteindelijk een veel duidelijker pad bereikten… met gele paaltjes gemarkeerd. Bespaar jezelf dus wat gesukkel en
volg gewoon steeds die route. We klommen nu over natte en gladde rotspartijen verder tot we uiteindelijk op zo’n
2600m de voet bereikten van de steile laatste knik naar de col, die bestond een zeer fijn siltig en zandig materiaal
en fijn grind. Geregeld schoven we terug een stukje naar beneden op de losse ondergrond, maar na een lastige klim
bereikten we zo rond 10u30 uiteindelijk toch de col. We hadden bijna twee uur gedaan over de 500 klimmeters.

Het was ijskoud op de col en de mist schoot voorbij. Achter een steen zat een meisje rillend van de kou te wachten
op haar moeder, die langzaam de col naderde vanaf de zuidzijde. Ze bleken een tocht van een week te doen
doorheen het nationale park, waren vandaag vertrokken aan de Refugi Maria Josep Blanc en trokken nog helemaal
het Vall de Monastero door om vervolgens tot Refugi d’Amitges te klimmen. Een serieuse etappe en achteraf gezien
zullen ze allicht nogal doorweekt zijn aangekomen.
Normaal was het onze bedoeling om vanaf de col de Pic de Monastero (2878m) te beklimmen, maar die zat in de
wolken dus daalden we meteen af aan de zuidoost van de col. Langs enkele nog half bevroren meren daalden we af
tot het Estany de Llastra, waar we aansluiting vonden op GR11-20-route de we nu zouden oppikken om in westelijke
richting de Coll de Saburo over te trekken. Aan het meer namen we eerst nog een pauze om de noodzakelijke
calorieën binnen de werken en de benen even te doen rusten. Bij slecht weer is het altijd verleidelijk om weinig te
pauzeren en te vergeten eten, maar dan krijg je later op de dag sowiezo een terugslag. Het was uiteindelijk iets
voor 12u toen we terug vertrokken.

Het was intussen voor ons alletwee wel duidelijk dat de etappe van vandaag niet veel meer was dan de
noodzakelijke kilometers afmalen door op het eerste zicht wat minder intressant gebied, waarbij we door de mist,
wolken en soms ook regen trouwens bitterweinig te zien kregen. Ons plan werd om door te trekken tot aan de voet
van de Pig Peguera, vanwaaruit er enkele beklimmingen mogelijk waren die we hopelijk morgen bij mooier weer
konden proberen. Over rotsachtig terrein klommen we door tot het Estany del Cap de Port, een langgerekt meer dat
we langs de noordwestkant passeerden, om uiteindelijk nog een stukje steiler maar ook vrij eenvoudig te klimmen
naar de col (2670m).

Op de col zaten we weer in de mist en stond er een onaangename wind. We pauzeerden even in de beschutting van
een groot rotsblok en trokken daarna – niet goed ziend waarheen – door de mist langs het half leeggelopen stuwmeer
Estany de Saburo. Aan de westzijde van dit meer kozen we op kompas een pad dat in noordelijke richting begon te
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

klimmen. Intussen begon het ook weer een beetje te regenen. Toen we om 2540m een meertje aantroffen met een
marginaal stukje vlakke grond twijfelden we niet lang om de tent recht te zetten. Het was nu 15u. We hadden ons
nog maar net geïnstalleerd toen het buiten echt begon te gieten. En dat bleef het ook doen. Nog de hele middag, de
hele avond en ook het eerste deel van de nacht stroomden sloten water uit de verpulverde lucht.

Dag 11 : Zondag 13/07/2008 : Estanys Saburo d’Amunt – Estany Perdut

Vertrek : 7u15
Aankomst : 16u55
Wandeltijd : 6u10
Klimmen : 880m
Dalen : 1040m
Bergpassen : Coll dels Gavatxos (2666m)
Bergtoppen : Pic Peguera (2982m)

In de loop van de nacht werd het eindelijk droog en kalm buiten. Toen we rond 6u30 dan opstonden schrokken we
toch even : alles in de voortent stond stijfbevroren bij een temperatuur van -4°C. In de loop van de nacht waren de
wolken het dal ingezakt en onder een heldere hemel was het snel afgekoeld. Maar het was dus wel helder en de
eerste zonnestralen vielen net op de top van Pic dels Vidals (2902m). Op het meertje waar de tent stond dreef nog
heel wat ijs rond. Gisteren hadden we dat allemaal niet eens gezien.

Van Rondom Vall d'Aran (juli 2008)

We besloten de tent even te laten staan en na een snel ontbijt om warm te krijgen meteen de Pic Peguera op te
lopen, goed 400m klimmen vanaf het bivak. Vergezeld door het geluid van krakend ijs op het pad dat gisteren
grotendeels was overstroomd klommen we eerst makkelijk naar de Coll de Peguera. Het was werkelijk bitterkoud en
onze vingers raakten al snel helemaal verkleumd. Op de col draaiden we dan rechtsop om via een spoor dat met
steenmannen gemarkeerd was te beginnen klimmen op de westzijde van de Pic. De klim liep grotendeels door een
eenvoudige couloir met graskluiten en puin. Ik klom sneller dan Nicolas en we sproken af dat we elkaar op de top
wel zouden zien. Achteromkijkend zag ik hem opvallend vaak pauzeren, ik vermoedde dat dat was omdat ie z’n
vingers af en toe op temperatuur wou brengen en zonder er veel aandacht aan te schenken ging ik verder. Hij
wenkte me ook niet. Intussen opende zich naar het zuiden reeds een grandioos uitzicht op de wilde omgeving van de
Circ de Saburo met z’n talloze meertjes, waarbij lager in het dal een los Sc-dek lag uitgespreid, redelijk ongewoon
in Spanje.

Op zo’n 10m onder de top bereikte ik dan het begin van een chaos van grote rotsblokken die de top vormen van de
Pic Peguera (2982m). Ik liet m’n wandelstokken achter en begon over deze blokken te klauteren naar de top. Hier
en daar kwam er wat acrobatie bij kijken. Uiteindelijk bereikte ik dan een grote, platte rots (moet mogelijk zijn om
op de bivakkeren) vanwaar ik reeds over de top kon heenkijken. Slecht een goeie meter hoogteverschil moest nog
worden overwonnen om het hoogste rotsblok te bereiken. Daarvoor moest ik wel een sprong van goed twee meter
maken over een diepe kloof tussen deze twee rotsblokken. Ik besloot het niet te doen. De aangevroren regen van
gisteren had hier en daar spekgladde ijsplekken gevormd op de rotsblokken en het risico om per ongeluk op zo’n
plek terecht te komen bij mijn sprong wou ik niet lopen. En van hieruit had ik toch ook al 95% van m’n uitzicht.

Een uitzicht dat kon tellen. De nog erg laagstaande zon (het was nu 8u00) accentueerde het reliëf en details in het
landschap : Over de eigenlijke top heenkijkend zag ik in het westen de Aneto, de Posets en de Perdiguero liggen,
met nog erg veel sneeuw op hoogte. Boven de 3000m leek vannacht zelfs verse sneeuw te zijn gevallen. Naar het
noorden keek ik het Vall de Monastero door, waar we eergisteren waren geweest. Ons bivakplek was duidelijk te
zien. Daarachter prijkten de toppen van de noordelijke Aiguestortes, die uittorenden boven een hagelwitte
wolkenzee die in het Vall d’Aran lag en over de Puerto de Bonaigua blijkbaar ook het Vall d’Aneu binnenstroomde.
Tot ver in het Spaanse binnenland lagen verspreid plukken lage wolken. Maar het mooiste uitzicht vanop de Pic
Peguera was voor mij toch dat naar het zuiden. De eerste zonnestralen vielen net op de meertjes hoog in de Circ de
Saburo. Daarachter lagen de grote, half leeggelopen stuwmeren die aan de oostflank gedomineerd werden door
machtige toppen als Montsent de Pallars. Diep in het Vall Fosca en tegen de bergflanken aangedrukt stoomden de
wolken omhoog.
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Ik gaapte een hele poos rond en begon me na een kwartier stilaan af te vragen waar Nicolas bleef. Terug
aangekomen aan m’n wandelstokken kwam hij net boven. Hij klaagde over kortademigheid, misselijkheid en
hoofdpijn. Hoogteziekte? De symptomen leken overeen te komen en we zaten inderdaad wel op een vrij
respectabele hoogte. We bleven nog een halfuurtje boven en daalden daarna rustig terug naar de col. Daarbij
kwamen we even in de verkeerde couloir terecht, maar die lukte ook, hoewel iets steiler. Op de col kwamen we dan
de eerste mensen van de dag tegen, twee Franse klimmers die het via een ietsje veel moeilijkere route gingen
proberen en nu volop hun harnassen en helmen aan het bovenhalen waren. Het was uiteindelijk zowat 9u40 toen we
terug de tent bereikten.

We aten nu nog wat en begon daarna op te breken. De mist kwam nu omhoog uit de dalen en ontnam ons steeds
meer het uitzicht. De Pic dels Vidals, die ook stond aangevinkt op de kaart, werd daarom geschrapt. In plaats
daarvan begonnen we in zuidwestelijke richting naar de Refugi de Colomina te trekken. Even volgden we dus terug
dezelfde route als gisteren (ditmaal met uitzicht). De soms voorbijdrijvende mistflarden met daartussen de
helderblauwe lucht zorgde voor een sprookjesachtige sfeer. Langs de stuwmeren Estany de Saburo, Estany de Mar en
Estany de Colomina kwamen we uiteindelijk nabij de Refugi de Colomina uit. We vervolgden nog even in westelijke
richting langs de GR11-20 om uiteindelijk aan de zuidpunt van het enorme Estany Tort deze route te verlaten en in
noordelijke richting langs een oud mijnkarretjesspoor aan de westzijde van het meer verder de lopen.

Het was hier dat ik voor het eerst last kreeg van maag en darmen. In Esterri hadden we ons laten verleiden om elk
een halve kilo donker meergranenbrood in verpakking te kopen. Het was behoorlijk zuur brood en gisteren tijdens de
saaie middag in de tent en vanmorgen had ik het helemaal naar binnen gewerkt. Nu kreeg ik last van diarree en een
maag die overhoop lag. De rest van de middag heb ik weinig van de tocht genoten. Normaal had ik gewoon de tent
opgezet maar voor één keer moesten we echt opschieten : volgens de planning moest Nicolas morgen rond de
middag een bus nemen in Espot om het gezin te gaan vervoegen op vakantie in de Dordogne. Ik beet dus door die
middag. Langs de vele meren als de Estany de Mariolo, Estany de Cubieto, Estany Fixerola en Estany de Castieso was
het terrein helemaal niet veeleisend en viel het allemaal nog wel mee, op voorwaarde dat er regelmatig gepauzeerd
werd en de wc-rol kon worden bovengehaald. Maar op de flanken van de Collado de Gavatxos, die we vandaag dus
echt nog overmoesten, leek ik eerder als een oud wijf naar boven te sukkelen. De heupriem van m’n rugzak stond al
de hele middag open. Meer dan een uur deden we over de 300 klimmeters tot de col. Vergeet die mooie Pic de
Subenuix Willem. Even pauzeren, langs de noordkant naar beneden. Sneeuwvelden. Lichte regen. Onweersbuien
lijken zich te ontwikkelen nabij Pic de Contraix. Geen geschikte bivakplek te vinden. Doorbijten. De donder ratelt
tussen de bergen. In ijltempo naar het Estany Perdut gedoken, snel de tent recht.

Het was nu 17u en al na enkele minuten donderden grote hagelstenen op het tentzeil. Het onweer was uiteindelijk
van korte duur en het werd zelfs nog een zonnige en aangenaam warme avond aan het prachtige Estany Perdut, een
van de mooiste meren die ik reeds bezocht in de Aiguestortes. Intiem verboren in een nis aan de machtige, verticale
noordflank van de Tossal de la Montanyeta (2771m), en met een geweldig open uitzicht op de volledige noordelijke
en noordwestelijke Aiguestortes. Maar de hele avond bleef ik last hebben van diarree en ook eenmaal een
ongecontroleerde ‘natte scheet’. En zo zat ik ’s avonds laat nog mijn kont en ondergoed te wassen in dat mooie
Estany Perdut. Vanaf morgen moest ik alleen verder en in de huidige toestand kon ik maar beter meteen een rustdag
inlassen. Op voorwaarde dat ik het nog een dag kon uitzingen met mijn voorraad wc-papier, want die was ook
dramatisch aan het minderen.

Dag 12 : Maandag 14/07/2008 : Estany Perdut – Estany Franci de Dalt

Vertrek : 7u20
Aankomst : 16u30
Wandeltijd : 6u15
Klimmen : 980m
Dalen : 1120m
Bergpassen : Naamloze col (2492m), Naamloze col (2666m), Collado de Mariolo (2632m), Collado Redo (2456m)
Bergtoppen : Pic de Mariolo (2856m)

Het vroor opnieuw toen we rond 6u30 opstonden. De bergen lagen er prachtig bij. De eerste dieprode zonnestralen
vielen net op de toppen aan de overkant van het Vall de Sant Nicolau. In de buurt van Pic de Contraix, waar ik
overmorgen zou gaan passeren, leek er nog verdomd veel sneeuw te liggen op de ruige bergflanken. Mijn maag had
nog een groot deel van de nacht geprotesteerd maar diarree had ik voorlopig niet meer. Ontbijten deed ik niet, echt
niet van mijn gewoonte. We pakten snel in want Nicolas had al om 12u een bus langs de grote weg, 10km voorbij
Espot. Hij zou een van de park-jeeps nemen aan het Estany de Sant Maurici om daar te geraken, maar dat was toch
ook nog zeker 2u30 stappen van hieruit. Rond 7u20 gingen we op weg.
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We klommen eerst een klein stukje terug naar de goeie route van de Estanys de Gavatxos naar het Estany Nere, die
we gisteren bij het naderende onweer in allerijl hadden verlaten. Al snel hadden we het vage pad met
steenmanmarkering te pakken en daalden we naar het inderdaad erg sombere en donkere Estany Nere. Voorbij dit
meer raakten we het pad weer helemaal bijster. We daalden een stukje steil langs de beek tot een groene, met
beekjes doorweven vlakte en traverseerden dan op zowat 2150m à l’improviste door naar het grindwegje dat van
Refugi d’Estany Llong over de Portarro d’Espot naar het Estany de Sant Maurici liep. Het was zowat 8u30 toen we
daar aankwamen. De tijd van afscheid was gekomen. We kletsten nog een paar minuutjes en schudden elkaar dan de
hand. Achteromkijkend zag ik Nicolas verder klimmen naar de Portarro d’Espot, terwijl ikzelf daalde richting Estany
Llong. Het was heel bijzonder om hier, tussen de dennenbomen en grazende paarden en omringd door machtige
Pyreneeënreuzen, afscheid te nemen. Na een minuutje nam ik al een pauze en terwijl ik nog wat eten probeerde
binnenwerken keek ik Nicolas lange tijd na tot hij uiteindelijk een drempel overwas en definitief uit het zicht
verdween. Ik was nu de rest van de tocht solo.

Aanvankelijk was het trouwens niet mijn plan om naar het Estany Llong en de gelijknamige berghut af te dalen,
maar wou ik vanaf het Estany Perdut steeds hoog op de zuidelijke valleiflanken blijven om zo uiteindelijk via het
Estany de la Coma de Mitges en het Vall des Corticelles het Vall de Dellui te bereiken. Maar door al die miserie
gisteren zat ik door mijn voorraad wc-papier heen en die hoopte ik aan de berghut terug aan te vullen. Over de
makkelijke grindweg bereikte ik snel het mooie banaanvormige Estany Llong, waarbij ik steeds meer mensen kruiste
die net waren vertrokken aan de hut. Daar aangekomen was de stroom tegenliggers net opgedroogd. Ik ging de
berghut binnen waar men net aan het kuisen was. Een lange kerel met baard en verwilderde haardos zette z’n
bezem even opzij en gaf me m’n toiletpapier. Die kerel zou ik me nooit herrinnerd hebben, ware het niet dat ik
hem door een ongeloofelijk toeval vier dagen later opnieuw zou tegenkomen.

Na nog wat te hebben gegeten was ik rond 9u30 terug vertrekkensklaar. Ik zou nu de rechtstreekse route nemen
naar het Estany de Dellui, een klim van goed 300m. Eerst ging het nog wat moeizaam vooruit op het brede, stenige
pad maar al snel merkte ik dat ik m’n goeie ritme begon terug te vinden. Na een stevige klim maakte het pad een
lange traversé onder de Agulles de Dellui met geweldige uitzichten doorheen het Vall de Boi en op de toppen rond
Pic de Contraix en Tuc de Colomers. Een grote waterval donderde vanaf het Estany de Contraix naar beneden en
daarboven waren nog heel wat sneeuwvelden zichtbaar op de flanken van de ruige Coll de Contraix, die ik over
enkele dagen zou overtrekken. Uiteindelijk na opnieuw een kort stukje klimmen en het doorworstelen van enkele
makkelijke blokkenvelden kwamen eerst de Estanyets de Dellui en uiteindelijk ook het grote Estany de Dellui in
zicht.

Ik wou pauzeren aan het meer maar er zaten verschrikkelijk veel muggen die in grote wolken op m’n zweetgeur
afkwamen. Ik stapte dus maar gewoon door, verliet de hoofdroute die verderliep naar Collado de Dellui, rondde het
meer langs de zuidoostkant en begon meteen over een zeer vaag spoor en met heerlijke terugblikken op het dal
door het puin te klimmen naar de col waarop het Estany de la Collada lag. Het was een klein halfuur klimmen tot de
pas (2492m), vanwaar ik uitkeek over het donkere meer met daarachter een verrassend zicht op onder meer Cotiella
(2912m) en Pico de Vallhibierna (3062m).

Hier legde ik me een halfuurtje achterover in het gras. Ik had al meer dan twee uur niet meer gepauzeerd. Het was
heerlijk warm en slechts hier en daar dobberde een wolkenplukje doorheen een diepblauwe lucht. Aan het meer ging
ik m’n water bijvullen en dronk het op zonder zuiveren. Het was uiteindelijk rond 12u toen ik terug op pad ging. Ik
moest nu langs het langwerpige Estany Xic en het grote Estany Major naar de naamloze col (2666m) klimmen die het
zadel was ten noorden van de Pic Mariolo (2856m), die ik wou overtrekken. Al snel was duidelijk dat de vage paden
die op de kaart waren aangegeven in de praktijk helemaal niet bestonden. Vanaf Estany Llong tot het einde van mijn
dagtocht zou ik overigens geen enkele wandelaar tegenkomen. Dat zou de komende dagen eerder de regel worden:
eenmaal men in de Aiguestortes de klassieke verbindingsroutes tussen de refuges verlaat, is er gewoonlijk geen pad,
geen steenman, geen mens te bespeuren. Ook in dit ‘drukke’ gebied is het eigelijk heel eenvoudig om de
eenzaamheid op te zoeken.

Door een woesternij van blokkenvelden sukkelde ik nu dus – volledig à l’improviste – langs de westzijde van het
Estany Xic. Hier stak ik dan de beek over (die enkel waar te nemen was als geruis onder de blokken) en klom tot
enkele tientallen meters boven het Estany Major uit om zo over een grasstrook tussen de rotspartijen boven mij en
de blokkenvelden aan de boorden van het meer steil te traverseren tot onder de col. Er restte mij nog een steile
klim doorheen gras en puin om hier uiteindelijk rond 13u30 aan te komen na een erg lastig stuk wandelen. Ik nam
opnieuw een korte pauze en trok dan meteen door naar de top van de Pic Mariolo (2856m). Dit was duidelijk een
berg die zelden beklommen werd. Slechts hier en daar was een steenmannetje te bemerken. Het grootste deel van
de klim liep over eenvoudig puin, dicht tegen de top op de rotsachtige graat was er ook een zeer eenvoudige
klauterpassage die me ondanks m’n zware rugzak niet in de problemen bracht. Het was net na 14u toen ik de top
bereikte.
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Ik was uiteraard alleen boven. Het uitzicht was verrassend en vooral erg gevarieerd. In het westen lagen de drie
hoogste toppen van de Pyreneeën, Monte Perdido (3355m), Pico Posets (3369m) en Pico de Aneto (3404m) mooi op
een rijtje naast elkaar. Als dat rijtje vervolgd werd kwam je ook Perdiguero (3222m), de Besiberri-kam en Punta
Alta (3014m) tegen. Het grillig gevormde Estany Major was een donkere vlek op de voorgrond. Naar het oosten lagen
ver in de diepte tal van mega-grote meren als Estany de Cubieso, Estany Tort, Estany de Mariolo en nog veel meer
met daarachter machtige bergen als de Pic de Subenuix, Pic de Tort, Pic Peguera en Montsent de Pallars. Verder
kon ik naar het zuiden eindeloos ver het Spaanse binnenland inkijken.

Ik gaapte een kwartiertje rond en begon dan te dalen over de makkelijke en brede zuidkam tot Collado de Mariolo.
Het volgende stuk van de dagtocht kon mij minder bekoren en ik heb er ook opvallend weinig herrinneringen aan.
Over enkele groene vlaktes bereikte ik de half leeggelopen en troosteloze stuwmeren van Estany de Reguera en
Estany Salat. Dit laatste meer passeerde ik via een steile traversé aan de noordwestzijde. Daarna klom het kort en
steil naar de Collado Redo (2456m). Een heel ander landschap wachtte hier op mij. De Collado Redo ligt precies op
de grens tussen het graniet van de Aiguestortes en de rode zandstenen en conglomeraten aan de zuidwestzijde
ervan. Het landschap werd nu plots een stuk groener en gloeiender. Tal van kleine meertjes als het Estany Redo,
Estany de Travessani en Estany de Franci lagen her en daar uitgestrooid in dit vriendelijke landschap. De Castell de
Rus (2763m) domineerde alles op de achtergrond. De vermoeidheid begon stilaan toe te slaan en na een makkelijk
afdaling langs deze meertjes besloot ik het voor vandaag voor bekeken te houden aan het Estany de Franci de Dalt.
Het was 16u en na de moeilijke dag gisteren had ik m’n goeie wandelritme terug te pakken. Die avond voelde ik me
een beetje eenzaam, maar dat is altijd het geval de eerste dag dat ik solo loop. Ik wist dat het niet lang zou duren
voor het machtige gevoel van ultieme vrijheid zou gaan overheersen.

Dag 13 : Dinsdag 15/07/2008 : Estany Franci de Dalt – Estany de Sarradé

Vertrek : 7u40
Aankomst : 15u15
Wandeltijd : 5u30
Klimmen : 1150m
Dalen : 1370m
Bergpassen : Collado del Peso (2675m), Collado del Montanyo (2654m)
Bergtoppen : Peso Petit (2791m), Pic Roi (2750m)

Andermaal moest ik die ochtend het ijs van de tent schudden. Het was opnieuw een heldere vrienacht geweest.
Slechts langzaam pakte ik m’n spullen in en uiteindelijk was ik rond 7u40 op weg. Er stonden vanochtend vroeg
opnieuw twee hoge cols op het programma : via de Collado del Peso (2675) en de Collado del Montanyo (2654m) zou
ik in noordelijke richting opnieuw de Aiguestortes binnentrekken. Een pad was er alweer nergens te bespeuren en à
l’improviste liep ik op het puin eerst in west-zuidwestelijke richting vanaan mijn bivakmeertje naar het begin van de
beklimming van de eerste col. Er waren twee couloirs met daartussen een kleine tandrots. Alletwee waren ze zeer
steil en vol met puin. Het zag er niet makkelijk uit. Uiteindelijk besloot ik het door de smalle linkse couloir te
proberen omdat die hogerop eenvoudiger leek te worden. Door het puin ploegde ik uiteindelijk vrij comfortabel
omhoog langs de tandrots en bereikte een vlakker stuk waar nog grote sneeuwvelden lagen. Die stak ik over en over
een veel makkelijkere helling ging het daarna verder tot de col (2675m). Het was toen 8u45 geworden.

Ik at snel een koekje en begon dan aan de beklimming van de Peso Petit (2791m) ten westen van de col. Deze
beklimming was een fluitje van een cent en al na tien minuten had ik de top bereikt, met weer zo’n betonnen
paaltje erop. Het uitzicht naar het westen was vergelijkbaar met dat van gisteren op de Pic de Mariolo, met de
toppen van Cotiella, Perdido, Posets, Aneto en Perdiguero die alle aandacht opeisten. In het noorden lag het grote
Estany Gran del Peso met daarachter over de Collado del Montanyo de toppen van de westelijke en centrale
Aiguestortes. Naar het oosten was het uitzicht beperkt door hogere toppen als Pic Gran del Peso. Na een paar
minuten te hebben rondgekeken daalde ik terug naar de col, pikte mijn rugzak op en begon à l’improviste langs de
beek eenvoudig af te dalen tot ik uiteindelijk het Estany Gran del Peso bereikte. Aan de westpunt van het meer,
vanwaar ik een geweldig uitzicht had op het lager gelegen Estany del Pesso de Baix en heel in de verte op de kale,
platte top van de Turbon (2492m), hield ik een korte pauze om wat te eten en mijn watervoorraad aan te vullen.
Het was al erg warm, volledig windstil en geen wolkje was aan de hemel te bespeuren.

Na een kwartiertje begon ik opnieuw volledig à l’improviste te klimmen richting Collado del Montanyo, ten noorden
van het meer. Hier zou ik opnieuw het Nationale Park betreden via de totaal onbekende vallei van Montanyo de
Llacs. Deze route had ik puur gekozen op basis van luchtfoto’s die me thuis zeer aantrekkelijk leken; grote groene
hoogvlaktes doorweven door riviertjes, met overal rond uitzichten op de ruige bergtoppen van de Aiguestortes. De
klim naar de col was eenvoudig maar kroop door het totaal ongebaande karakter wel in de kleren. Al van ver zag ik
het bordje op de col staan dat de grens van het nationale park markeerde. Zo rond 10u15 kwam ik er uiteindelijk
aan.
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Ik liep de rugzak opnieuw achter en begon meteen te klimmen naar het topje aan de oostkant van de col, de Pic
Roi (2750m). Een eenvoudig beestje, enkel de slotmeters verliepen over een ietwat steile puinhelling. Het uitzicht
was zeer aantrekkelijk. Het opvallendste was het enorme verschil in karakter tussen de valleien ten noordwesten
(Montanyo de Llacs) en ten noordoosten (Mussoles) van de top. Waar de eerste dus bestond uit groene hoogplateaus,
was de tweede een afgrijselijke woesternij van enorme blokkenvelden. Dit contrast kon opnieuw makkelijk
geologisch verklaard worden: het Valle de Mussoles behoort tot de Aiguestortes-graniet, Montanyo de Llacs tot de
zandsteengordel aan de zuidwestzijde. Ook al de rest van de Aiguestortes was vanop deze top te zien, terwijl in het
westen opnieuw het reeds bekende uitzicht op Aneto, Posets en Monte Perdido alles overheerste. Ook de kale
toppen van Turbon en Cotiella sprongen in het oog. Die twee toppen moet ik op een dag zeker nog eens gaan
beklimmen.

Het volgende anderhalf uur slenterde ik langzaam en totaal ongebaand de prachtige hoogplateaus hoog in het dal
door, om vervolgens steiler en een eind ten westen van de beek tussen de koeien af te dalen naar de samenvloeiing
van Barranc de Llacs en Barranc de les Mussoles, op zowat 1950m. Heel dat stuk liep ik met volle teugen te
genieten, terwijl het eenvoudige terrein toeliet om minutenlang tijdens het wandelen de schoonheid van het
landschap tot mij te nemen. Ik was stapelgek op deze vallei. En mensen? Sinds ik gisteren aan het Estany de Dellui
de klassieke routes had verlaten was ik nog geen kat tegengekomen. Ik was er zelf verbaasd over. Aan de
samenvloeiing van de beken was het inmiddels 12u geworden en ik nam een lange middagpauze, waarbij ik me naakt
uitbundig ging wassen in de beek. Jongens toch, en zeggen dat ze hier anderhalve kilometer verder in een lange file
door een rete-saaie vallei liepen!

Het was al na 13u toen ik terug mijn rugzak pakte en verder begon te dalen naar die vallei. Ik moest even de
stroom dagjesmensen kruisen aan de Mirador de Sant Esperit, een goeie kilometer naar het westen de grindweg door
het dal volgen om vervolgens de steile klim naar het Estany de Sarradé aan te vatten. Maar dus eerst nog die
afdaling. Daarnet al had ik begrepen dat die nog wel eens kon tegenvallen. Een pad was er nog steeds nergens te
bespeuren en ik moest nu door een dicht dennenbos afdalen. Met serieus was gesukkel kwam ik uiteindelijk met
meer geluk dan kunde op de juiste plaats uit en stond plots tussen de dagjesmensen. Met grote ogen keken ze naar
die kerel die daar plots uit het bos kwam opduiken. Ik zei vriendelijk ‘ola’ en stapte snel door. Een kwartiertje
volgde ik de grindweg tot ik de eerste haarspeldbocht van de afdaling ervan naar het mooie Estany de Llebreta, dat
al de hele tijd in de verte lag te blinken, een veldweg oppikte die langzaam klimmend naar de Barranc de Sarradé
toeliep.

Na een tiental minuutjes bereikte ik de woest kolkende beek die zich uit het Vall de Sarradé wild naar beneden
stortte. Op de kaart stonden twee paden ingetekend: aan elke kant van de beek zou een route vertrekken naar het
bijna 400m hoger gelegen Estany de Sarradé, waar ik de tent wou opslaan. Ik probeerde logischerwijs eerst aan de
oostzijde van de beek, waar ik vandaan kwam. Er was hier een vreemdsoortig soort grot waarboven een pad leek te
vertrekken. Dat vervaagde al snel helemaal. De westzijde dan maar. Daar had ik meteen een zeer duidelijk, stenig
pad te pakken dat in korte nijdige haarspelden door het bos omhoog slingerde. Ik was vandaag niet kapot te krijgen.
Na al een redelijk lange dag deed ik er in de loden hitte niet eens drie kwartier over om het meer te bereiken na
een steile klim. Het was 15u geworden en ware het niet dat de hogere delen van het Vall de Sarradé zich extreem
ruig aankondigden, ik had nog een stukje doorgestapt. Nu maakte ik er een lange, luie middag van bij het prachtige
groene meer. De oevers lagen bezaaid met vlothout en de Pyreneese iris kleurde de hellingen helemaal paars. Een
pad was er hogerop niet te bespeuren. De hellingen steil en ruig. Het zag er de moeite uit voor morgen.

Van Rondom Vall d'Aran (juli 2008)

Dag 14 : Woensdag 16/07/2008 : Estany de Sarradé – Estany Gran de Colieto
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Vertrek : 7u25
Aankomst : 14u45
Wandeltijd : 5u40
Klimmen : 1050m
Dalen : 960m
Bergpassen : Coll de Sarradé (2813m), Collet de Contraix (2748m)
Bergtoppen : Pic de Contraix (2958m)

Een grijs wolkendek schoof langzaam langs de hemel en nevelslierten omarmden geregeld de hoogste bergtoppen.
Toch besloot ik meteen in de pakken voor wat nogthans de zwaarste en ruigste etappe van mijn hele tocht zou gaan
worden. Twee hoge, moeilijke en allicht besneeuwde bergpassen moest ik overtrekken om het prachtige Vall de
Colieto te bereiken. Het was nog niet eens half acht toen ik op weg ging. Op paden hoefde ik het eerste deel van
de dag door het ultraruige Vall de Sarradé niet te rekenen. Op de minste steenmanmarkering evenmin, zo werd al
snel duidelijk. Gelukkig had ik gisteren nauwgezet de hellingen bestudeerd om de beste klimroute te vinden tot het
hoger gelegen Estany de Sarradé d’Amunt. Eerst trok ik in min of meer oost-noordoostelijke richting om over een
minder steil stuk de drempel te overwinnen die me tot op een hoogte van 2400m bracht. Heel dit stuk verliep over
een grashelling doorspekt met kleine puin- en blokkenvelden. Daarna traverseerde ik over steeds ruiger wordend
terrein terug naar de beek om tenslotte in de buurt van de beek door een wildernis van puin en blokkenvelden tot
het meertje te klimmen. Ik had dan 350m geklommen en had hier 1u20 minuten over gedaan. Op ‘normaal’ terrein
gaat het meestal bijna dubbel zo snel.

Bij het meertje nam ik een eerste pauze. Ik moet natuurlijk niet vertellen dat ik in deze vallei opnieuw geen mens
ben tegengekomen. De stilte was ongeloofelijk. De grijze hemel maakte de sfeer beklemmend. Er zat geen spatje
leven in het landschap. Enkel stenen en ijs. Reeds onder de indruk werd ik plots opgeschrikt door een
angstaanjagend gerommel en gedonder hoger in het dal, ongetwijfeld veroorzaakt door een instorting op de flanken
van Pic de Sarradé. De adrenaline stroomde door mijn lichaam zoals ze dat nog maar zelden had gedaan. In dit dal
had ik echt het gevoel op een plaats te komen waar de mens niet thuishoort en niet welkom is.

Na een tiental minuten ging ik weer op weg. Ik traverseerde de sneeuwvelden aan de oostzijde van het meer en
klom dan langs en dwars door enkele watervallen een volgende drempel over om zo het hoge Vall de Sarradé te
bereiken. Voor het eerst zag ik nu ook de Coll de Sarradé (2813m) liggen, waar ik naartoe moest. De rest van de
klim zag er nu een stuk eenvoudiger uit en liep voor een groot deel over vlakke rotsplaten met nog hier en daar een
eenvoudig blokkenveld. Onderweg kwam ik een doorbloede gemzenstront tegen. Nauwelijks een kwartier later
bemerkte ik een dode gems, een levensloze bruine vlek op de rotsen. Alles in deze vallei was gemaakt om een
onuitwisbare indruk na te laten in mijn geest. De tocht door het Vall de Sarradé is een van de meest beklijvende die
ik in mijn leven heb gemaakt. Opnieuw klonk een instorting op de bergwanden. Ik zag een stofwolk opstijgen op de
flanken van Crestes de Barradé. Toch voelde ik me veilig in dit dal. Een bevoorrecht toeschouwer van het meest
rauwe natuurgeweld.

Van Rondom Vall d'Aran (juli 2008)

Het was uiteindelijk 9u48 toen ik na een betrekkelijk eenvoudige klim de Coll de Sarradé bereikte. Dat was twaalf
minuten sneller dan ik vanmorgen vroeg had ingeschat. De afdaling aan de andere kant van de col zag er andere
koek uit. Eerst een steil sneeuwveld oversteken, om dan over een akelig steile puinhelling af te dalen tot een
langgerekt sneeuwveld, dat me tot in de buurt van het Estany de Contraix zou voeren, een meer waarop nog grote
ijsplaten aanwezig waren langs de oevers. Hier zou ik dan de meer klassieke route oppikken van het Estany Llong
over Collet de Contraix (2748m) naar het Vall de Colieto.

Eerst wou ik echter nog de Pic de Contraix (2958m) op. De weg naar de top was er een van grote rotsblokken waar
ik slechts met enige acrobatie en nu en dan een stukje verspringen overeen geraakte. Na een klein halfuur bereikte
ik de top, die eveneens bestond uit opeen gestapelde grote steenblokken. Het uitzicht was on-Pyrenees en volledig
in de stijl van de dag: behalve diep in het Vall de Colieto was nergens groen te bemerken. Overal rond waren er
enkel de ruige, steile bergflanken van de Aiguestortes met nog veel sneeuw erop, half bevroren meren en met
blokkenvelden gevulde valleien. Het grijze wolkendek loste stilaan op en her en der viel een heldere zonnestraal op
de bergen. De omgeving van de Besiberri’s, de adembenemend mooie Serra de Tumeneia aan de zuidzijde van het
Estany de Mar en de sowiezo reeds opvallende Montardo werden op die manier extra in de verf gezet. Verder weg
was er uiteraard opnieuw de Aneto, en zelfs het Massif du Neouvielle was van hieraf zichtbaar. En dan waren er
natuurlijk ook nog de Mont Roig, de Certascan, het Estats-massief, Cotiella en zoveel meer.
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Ik daalde terug naar de col, at en dronk nog wat en begon dan te dalen aan de ultrasteile noordoostzijde. Ik nam
mijn pickel ter hand om het eerste zeer steile sneeuwveld (45° ruw geschat) te traverseren. Mijn stijgijzers liet ik in
de rugzak maar eigelijk had ik ze ook moeten bovenhalen. Daarna kwam ik op de puinhelling terecht (45-50°) die
eigelijk al bijna te steil was om op een veilige manier af te dalen. Regelmatig veroorzaakte ik ongecontroleerde
steenlawines die tientallen meters de helling afdonderden. Uiterst voorzichting daalde ik verder tot na zowat 80
verticale meters de helling stilaan vriendelijker werd toen ik de volgende sneeuwvelden bereikte. Deze daalde ik
zonder probleem af met enkel de pickel in de hand. Steeds op de sneeuw blijvend om de blokkenvelden te
vermijden bereikte ik nu snel het Estany de Contraix (2571m). Ik was blij dat de afdaling erop zat. Het was 11u50
geworden.

Na twee dagen zonder een kat tegen de komen kwam ik nu dus ook weer op een klassiekere route terecht, met
steenmanmarkering, een min of meer duidelijk pad en zelfs mensen! Een koppel stond mij aan te staren en vroeg of
alles ok was. Ze hadden de steenlawines gezien en gehoord die ik daarnet had veroorzaakt. Ik stelde ze gerust en ze
klommen verder naar Coll de Contraix (2747m). Ook deze col, die ik zelf ook overmoest, zag er overigens weer een
hele brok uit. Na de blokkenvelden langs het meer kondigde zich een steile en grotendeels besneeuwde klim aan.
Eerst nam ik echter een halfuurtje pauze om wat te eten en mijn waterzak weer te gaan vullen aan het meer.

Daarna klom ik naar de basis van de sneeuwvelden toe. Hier stond een vijftal mensen bang naar boven te gapen. Ik
bond mijn stijgijzers aan en beloofde dat ik m’n best zou doen om een mooi spoor uit te slijten. Makkelijk stampte
ik me een weg naar boven terwijl een lange staart mensen achter mee aan kwam. Eenmaal op de col werd ik
rijkelijk getrakteerd op koekjes en cola. Toen ze door hadden dat ik Belg was begon iedereen me meteen uit te
vragen over de politieke situatie in ons apenlandje. Tja, wat antwoord je dan, behalve dat het allemaal vooral
extreem pijnlijk is…
De westkant van de col kondigde zich trouwens niet veel makkelijker aan. Eerst was er een steil stuk over
puinhellingen, daarna sneeuwvelden zo ver het oog rijkte in het Canal de Contraix. Na de puinhellingen, die ik vrij
makkelijk overraakte, nam ik terug mijn pickel en stijgijzers ter hand voor de vrij steile afdaling over de
sneeuwvelden. Een Franse macho – naar eigen zeggen met 20 jaar ervaring in de bergen – lachte eens meewarig en
zou me eens tonen hoe je een sneeuwhelling afmoest. Op z’n schoenen begon hij als het ware naar beneden de
skieën. Toen hij een oud spoor kruiste ging hij echter onderuit en totaal ongecontroleerd sjeesde hij aan hoge
snelheid op z’n gat naar beneden, tot hij uiteindelijk recht in de rotsen vloog. Pijnlijk ging hij rechtstaan, keek even
omhoog met een blik ‘hij zal het toch niet gezien hebben’ en sukkelde dan met een pijnlijke gang verder. Hij mocht
al serieus van geluk spreken dat hij niets gebroken had.

Mét pickel en stijgijzers daalde ik nu verder over de sneeuwvelden. Rond de blokkenvelden was het hier en daar
uitkijken voor instortende sneeuwbruggen. Uiteindelijk rond de 2400m was het gedaan met de sneeuw. Maar niet
met het ruige terrein. Over een met steenmannen gemarkeerde route was het nog een heel eind verder sukkelen
tussen flink uit de kluiten gewassen blokkenvelden. Eindelijk kwam dan het Estany Gran de Colieto in zicht. Omdat
bivakkeren in de Aiguestortes verboden is besloot ik me niet vlak langs het meer te installeren maar iets meer
verdekt langs de beek, zo’n 200m ervoor. Het was amper 14u45 toen ik aankwam, maar de etappe was moeilijk en
ruig geweest en rust welgekomen.

Die middag amuseerde ik me vooral met twee dagjesmensen, een Spaans (dat kon ik meteen afleiden uit de fluo
bergsportkledij en het gekwebbel) koppel van rond de 40 met een hondje. Ze waren duidelijk de weg kwijt. Twee
uur lang liepen ze non-stop de eerste 100 meter van de routes naar Port de Colomers en Coll de Contraix op en af
(ik lag vlakbij de splitsing te wachten op het vallen van de avond om te tent op te stellen). Uiteindelijk rond 17u45
kwam de man naar me toe. Hij had een klein kaartje bij van de Circ de Colomers. De plaats waar wij nu waren
stond er niet eens op. Hij vroeg me vlakaf “waar zijn we ??”. Ik nam m’n kaart en wees naar het Estany Gran de
Colieto. Ongelovig staarde hij me aan. Ik staafde mijn beweringen met enkele herkenningspunten in het landschap.
De Spanjaard staarde een minuutje naar de kaart en leek te beseffen dat ik de waarheid sprak. Dan vertelde hij dat
ze de auto hadden aan Refugi de Colomers, en vandaag het Circuit dels Estanys de Colomers wilden lopen, waarvan
hij dus een kaartje bijhad. Maar blijkbaar waren ze al vanaf de eerste meter foutgelopen, helemaal de Port de
Caldes overgetrokken en via de Refugi Ventosa i Calvell naar hier gesukkeld. En blijkbaar hadden ze al die tijd nooit
doorgehad dat ze gewoon door de compleet verkeerde vallei liepen.

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/ecbsCd6BTa7s5Md5brQ6vg
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Van Rondom Vall d'Aran (juli 2008)

Ik kon het bijna niet geloven. Het was nu iets voor zes. Het was aan het betrekken en binnen drie uur werd het
donker. Voor een doorsnee wandelaar schatte ik de wandeltijd over Port de Colomers naar de Refugi de Colomers op
zowat drie uur. Voor deze mensen deed ik daar dus nog een uurtje bij. Hoewel hij dubbel zo oud was als ik en
hopelijk toch enig gezond verstand had raadde ik de man dus toch maar zelf aan om terug te keren naar Refugi
Ventosa i Calvell, op een goed halfuur stappen hiervandaan, en daar te overnachten. Hij antwoordde niet, staarde
nog even naar de kaart en droop dan met de staart tussen de benen af naar z’n vrouw die het hele schouwspel
vanop een metertje of 50 afstand had zitten volgen. Ik kan niet ontkennen dat ik half genietend naar het spektakel
zat te kijken dat zich toen afspeelde. Na een halve minuut uitleg door haar echtgenoot begon mevrouw het plots
wild uit te schreeuwen en verkocht hem een ferme mep recht in het gezicht. Daarna werd ze iets rustiger. Ze leken
even met elkaar te overleggen en vol ongeloof zag ik hoe ze dan tergend traag begonnen klimmen op de route naar
Port de Colomers… de man keek nog even achterom naar me. Ik antwoordde met de armen open en hoofdschuddend
met een gebaar van “wat doe je nu, wat doe je nu?”.

De show was echter nog niet gedaan. Rond zeven uur begon het lichtjes te regenen. Een kwartier later kwamen
plots twee wandelaars, een Spaans koppel van rond de 40 met een hondje en fluo bergsportkledij, langs dezelfde
route naar beneden gerend in de richting van Refugi Ventosa i Calvell. Ik denk dat die regen het beste was dat hen
die avond kon overkomen…

Dag 15 : Donderdag 17/07/2008 : Estany Gran de Colieto – Arties

Vertrek : 7u15
Aankomst : 14u00
Wandeltijd : 5u00
Klimmen : 750m
Dalen : 1350m
Bergpassen : Port de Caldes (2598m), Colh de Ribereta (2322m)

Na een nacht met regelmatig lichte regen was de vallei toen ik rond 6u30 opstond gevuld met dichte mist. De Punta
Alta, die normaal voor vandaag geprogrammeerd stond, werd zo geschrapt. Evenmin had ik zin om urenlang door het
dal naar Caldes de Boi te slenteren en in de mist de Collado de Fenerui over te trekken. Op een paar minuten tijd
besloot ik om mijn planning radicaal om te gooien. Via Port de Caldes (2598m) en Refugi de Colomers zou ik
vandaag naar de Estanhs de Montcasau trekken, om dan morgen het laatste stukje naar het Vall d’Aran te lopen,
daar een camping te zoeken en overmorgen te beginnen aan het laatste luik van m’n tocht richting Aneto. Vandaag
zou dus een rustig dagje worden. Moesten de wolken alsnog openbreken kon ik er altijd nog de Montardo (2833m)
bijdoen, een prachtige top die ik vorig jaar ook al eens had beklommen.

Door de mist sukkelde ik over enkele blokkenvelden tot de Refugi Ventosa i Calvell. Daar kwam ik de twee
Spanjaarden uiteraard weer tegen. Ze kwamen naar me toe en vertelden letterlijk ‘tijdens de klim kwamen we tot
het inzicht dat het veiliger was om terug te keren naar de hut en daar te overnachten’. Yeah right. Daarna vroegen
ze of ik ook via Port de Caldes naar Colomers zou trekken. Met een smoes maakte ik vlug dat ik weg was. Geen zin
om de hele dag gids te spelen voor die klungels.

Van Rondom Vall d'Aran (juli 2008)

Langs het Estany de Travessani trok de mist tijdelijk eventjes op en had ik een prachtig zicht op de Besiberri-kam.
Maar al even snel zat ik terug in het grijs. Iets voorbij Estany des Monges, waar het wemelde van de muggen, kreeg
ik dan aansluiting op de GR11 die me nu naar Port de Caldes leidde. Het was 9u20 toen ik de col bereikte. Ik nam
een lange pauze in de mist om te eten en daalde dan al snel onder de wolkenbasis toen ik de Circ de Colomers
binnenliep, met enkele prachtige uitzichten op de bergwanden aan de zuidzijde ervan. Vorig jaar had ik erg genoten

http://picasaweb.google.co.uk/lh/photo/P1UxEDct8N8gd5tglEJiXA
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van de Circ de Colomers. Nu met de mist was er heel wat minder aan en snel daalde ik verder naar de refuge, die
ik na nauwelijk 50 minuten vanop de col bereikte. Daar stond een bordje dat me had wijsgemaakt dat ik er twee uur
over zou doen.

Ik nam opnieuw een pauze. Het was nog ochtend en het was eigelijk helemaal niet ver meer naar de Estanhs de
Montcasau. Ik haalde m’n GSM boven en kreeg van thuis een SMS met een weerbericht dat weer alles veranderde.
Vandaag slecht, dan twee dagen mooi, derde dag in loop dag buien, vierde dag regen, zo luidde het. Miljaar! In de
huidige planning betekende dat dus slecht weer uitgerekend op de twee dagen die voor de Aneto voorzien waren.
Een hele tijd heb ik zitten brainstormen daar in de buurt van Refugi de Colomers. Allerlei scenario’s gingen door m’n
hoofd. Eén ervan was zelfs om gewoon via de GR11 naar Benasque te trekken en enkele dagen vroeger door te
reizen naar de Ordesa, waar ik op de 24e werd verwacht. Dan kon ik daar nog een tweedaagse lopen. Ofwel…
vandaag nog tot het Vall d’Aran en overmorgen-avond reeds op de top? Hoogtemeters berekenen, de kaart nog
driemaal checken. En dan plots: GO! Gaan! Vlammen over de GR11. Vlammen naar Arties. Nog 15km voor de boeg
vandaag.

Ik ging als een beest tekeer. 50m klimmen, een traversé van bijna anderhalve kilometer, nog eens 200m klimmen
dan dan 250m dalen tot de Estanhs de Montcasau, allemaal op nauwelijks een uur tijd. Ik zweette als een paard.
Zelfs die van het vreemdelingenlegioen hadden het die middag moeilijk gehad om mij te volgen. Ik pauzeerde niet
en bereikte na nog een steile duik de grindweg die me nu door het dal tot Arties zou voeren. 12km lang. Een ode
aan de verveling. Stap-stap-stap. En bij elke stap galmde het “Aneto! Aneto! Aneto!” door mijn hoofd. The long and
winding road to Arties. En dan, op 1650m, bij de Cabana de Loseron… een auto! Ik lift niet, ik houd hem gewoon
tegen. Het is de gardien van Refugi de Colomers die op weg is naar het dal voor bevoorrading. Hij neemt me toch
met plezier mee. En dan, bij het instappen, verandert alweer alles. Ik stoot mijn knie hard tegen de scherpe rand
van de autodeur. Aanvankelijk heb ik er niet veel erg in, maar wanneer ik wil uitstappen in Arties gaat een
geweldige pijnscheut door mijn lichaam. ’s Avonds terwijl ik op de camping een theetje zit te drinken met de
plaatselijke Hollander voel ik alles opstijven en als ik bij het vallen van de nacht de tent induik kan ik m’n been nog
nauwelijks plooien van de pijn. Ik smeer er vrolijk Voltaren op, maar heb er eerlijk gezegd weinig hoop op dat ik
morgen kan vertrekken. Aneto, Aneto, Aneto?

Conclusie
De belangrijkste boodschap van deze tocht vind ik dat de Aigüestortes zoveel meer is dan die paar

klassieke routes waar 99% van het volk op rondloopt. Ook voor de wandelaar die liever helemaal

alleen op schok is, is dit gebied meer dan geschikt. Beklemmend of ontroerend, eenvoudig of

ultraruig: keuze genoeg aan onontdekte plekjes. Vooral de hoek rond Montanyo de Llacs en natuurlijk

de adembenemende tocht door het Vall de Sarradé zijn mij bijgebleven. Jongens toch!

ROUTE
De gevolgde route was bijzonder gevarieerd op alle vlak. Er zitten zeer en veel belopen routes bij, maar zeker aan de
zuidkant van het park ook stukken zonder pad of markering waar je goed je plan moet kunnen trekken. Hier en daar ook
passages die voor onervaren mensen of wandelaars met hoogtevrees te moeilijk kunnen zijn. Dan denk ik ondermeer aan de
Pic de Mariolo, het eerste stuk van de klim naar Collado del Peso en vooral de gehele etappe doorheen het Vall de Sarradé
en over Coll de Contraix. Op de hogere cols is eveneens sneeuw mogelijk tot diep in het seizoen. Op z’n minst een pickel is
dan eerder noodzaak dan luxe.

OVERNACHTING
De hele tocht werd er in tent overnacht. Op de klassieke Aiguestortes-routes zijn bemande berghutten aanwezig, maar aan
de zuidkant van het park is de gelopen route onmogelijk zonder tent. Overnachtingsmogelijkheden zijn er in de Refugi Ernast
Malafre (dag 1), Refugi Josep Maria Blanc (dag 2, mits omwegje), Refugi Colomina (dag 3), Refugi Estany Llong (dag 4), Refugi
Ventosa i Calvell (dag 7), Refugi de Colomers (dag 7).

BEVOORRADING
Enkel in beperkte mate mogelijk in de berghutten onderweg

TRANSPORT
Zowel Espot als Arties zijn bereikbaar met de buslijn Barcelona – Les (nabij de Franse grens), eenmaal per dag.

BESTE PERIODE
Juli (kans op sneeuwvelden) – september

Reacties

B M op 09 oktober 2008 om 10:25

Haha, dat spaans koppel! Geniaal!

den dzjow op 10 oktober 2008 om 21:03

Je zou eens moeten weten hoeveel Spaanse onnozelaars zo’n stoten maken. Het is echt een apart
volkje. Ik heb al meegemaakt dat Spanjaarden het pad verlieten om mij ongebaand te volgen in de
volle overtuiging dat ik de juiste route aan het lopen was. Realiteit: ik moest gewoon van het pad af
om dringend te kakken.

U bent aan het woord
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