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Verslagen  >  Op en rond de hoogste top van de Oostelijke Pyreneeën

Op en rond de hoogste top van de Oostelijke
Pyreneeën

Een 6 daagse trektocht in het Carlit-gebied

De Oostelijke Pyneneeën en dan vooral het landschap in de buurt van de Pic Carlit wordt wel eens

vergeleken met de Canadese wildernis, deze vergelijking slaat vooral op de vallei ten oosten van de

Pic Carlit dat de Désert De Carlit genoemd wordt, lage naaldbomen en talloze kleine meertjes liggen

hier verspreid tussen de diep uitgetreden wandelpaden. Het was deze omschrijving in één van de

boeken van Pyreneeën-veteraan Ton Joosten die mij deed besluiten dat toch zelf maar eens te gaan

verkennen.

Het was voor mij mijn eerste zelf georganiseerde trekking en ging heel wat zaken zelf uitproberen:

zelf gedroogd voedsel, zelf gemaakt toerbrood,… 

Het beloofde dus een groot avontuur te worden.

Verslag van iweinm, 31 oktober 2009.

Dag 1: l’ Hospitalet Près-l’ Andorre => Etang des Bésines

Zaterdagavond 1 augustus: een trouwfeest van een van mijn vrienden. Zondagnamiddag 17u00 op 2 augustus: vertrek
met auto richting de Franse Pyreneeën, dat beloofd. Maandagochtend omstreeks 04u00 komen we, na een heel
vlotte nachtelijke tocht door Frankrijk, aan op de camping in l’ Hospitalet Près-l’ Andorre. We beslissen nog enkele
uurtjes te slapen in de auto om toch een beetje uitgerust onze tocht te kunnen beginnen.

Het weer valt de volgende ochtend best wel tegen, het hele dal is verstopt in de mist en af en toe vallen er wat
druppels uit de hemel. We stoppen al het eten in onze rugzakken en vertrekken zo snel mogelijk uit de beschaafde
wereld. Onze eerste dag bestaat er vooral uit om 700m hogerop te geraken naar het Etang des Bésines dit is een
mooi uitgestippeld pad door de beboste flanken van het dal (GR107C). Een goede 4 u later, toen we daar
aankwamen was het plan nog eens om de Pic D’ Auriol (2695m) te beklimmen, maar de mist was uit het dal omhoog
getrokken en bedekte nu de vallei waar we inzaten, we wachten maar hij trok niet weg, we zagen hem nog enkele
uren over het meer onze richting uitkomen en besloten dus maar de tent op te zetten aan de rand van het meer,
tussen de koeien.

Dag 2: Etang des Bésines => Etang de Lanoux

We staan op na een redelijk frisse nacht en zien een prachtig blauwe
hemel, het belooft een prachtige dag te worden. Het doel van de
tweede dag was eenvoudig: naar het Etang de Lanoux geraken en
onderweg enkele topjes meepikken. De beklimming naar de Coll de
Coma D’Anyell (2455m) was er een om niet te vergeten, we
passeerden af en toe enkele stukjes overgebleven sneeuw en het pad
liep tussen grote rotsblokken door, zodat je handen en voeten soms
nodig had om je te verplaatsen.

Op de Coll eten we ons middageten op en dan trekken we verder en
beslissen onze rugzak even te langs de kant te leggen en even de
Puig de Lanos (2660m) te beklimmen. Met de GPS in de hand trekken

we de berg op zonder ergens een pad te bespeuren. Het uitzicht vanop de top is ongeloofelijk, langs de ene kant
kunnen we het grote Etang de Lanoux zien omringt door enkele prachtige toppen: Pic Carlit, Puig Pedros, Puig Coma
D’Or. En langs de andere kant krijgen we een stijle afgrond met enkele prachtige bergmeertjes wat het
Natuurreservaat van Orlu moet voorstellen, waar veel gemzen zouden zitten.

Na de top rest ons enkel nog af te dalen, onze rugzak oppikken en verder afdalen richting het Etang de Lanoux,
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uiteindelijk zal onze slaapplaats iets voor het meer liggen, op een prachtige grasvlakte waar een groepje paarden
staat op te grazen. Normaal ligt daar het meertje Estany de Rouzet (2247m) maar het is volledig uitgedroogd.
We slaan onze tent op tussen de paarden en zien aan de andere kant van de vlakte een andere groep hetzelfde
doen.
Het einde van een prachtige, stralende dag.

Dag 3: Etang de Lanoux => Etany Negre

De derde dag zou een lange tocht worden om ons in de vallei van de
Puig Carlit te brengen. Toen ik opstond verlichte de zon nog maar net
de toppen van de rond om ons liggende bergen. Op de top van een
heuvel op 500m van ons tent zie ik de sithouet van een gems, dit
maakt mijn dag al weer goed dacht ik. Achter die heuvel ligt
trouwens de Cabanne de Rouzet.

Het is weer een stralende dag en starten met een klim uit de vallei
naar Portella de la Grava (2426m), een col die ons toch alweer aardig
doet zweten zo vroeg in de ochtend. Eens daar gearriveerd leek het
ons nog een kleine moeite om de vlak naast ons liggende Puig de la
Grave (2671m) eens te gaan bekijken. We leggen onze rugzak langs

de kant en starten de beklimming. Als je in het begin goed zoekt kan je hier zelfs een pad vinden naar de top.

Eens op de top aangekomen krijgen we alweer een prachtig uitzicht over het Etang de Lanoux langs de ene kant, les
Très Pigues Roges voor ons en het prachtige dal dat uitkomt op Lac des Bouillouses langs de andere kant. Even
genieten van het uitzicht maar we moeten verder want we hebben nog ettelijke kilometers af te leggen. Aan onze
rugzakken komen we nog een Spaanse tegen, ze wist ons te vertellen dat het in het dal heel erg warm kon worden,
dat beloofd.

En gelogen had ze zeker niet, een diep uitgetreden pad (GR10), soms
3 of 4 stroken uitgetreden naast elkaar leid ons in het prachtige dal
met heidgewassen, kleine dennebomen, meertjes en een rivier. Niet
zo heel vak zag ik zulks een mooie combinatie van kleuren. Maar
warm, niet normaal, het was gelijk we in een oase waren beland
ergens in Egypte, ik had nooit gedacht dat het op 2100m zo warm kon
worden.

Ergens halfweg beslissen we zelfs te gaan “schuilen” tussen een
groepje dennebomen en ons middageten op te eten. Ondertussen leg
ik ook even onze tent te drogen, op 1 2 3 is ze droog. Als bij wonder
komt er nu af en toe een wolkje opzetten dat ons toch de moed geeft
om weer verder te gaan, het pad wordt alsmaar meer uitgetreden en wanneer we aankomen aan Lac des Bouillouses
lijkt het wel of we plots in één of andere toeristische trekplijster zijn aangekomen, volk dat hier loopt, niet
normaal, ik vraag mij af waar ze van blijven komen. Aan hun bagage zie ik dat het allemaal dagjesmensen zijn.

Het diep uitgetreden pad loopt langs het meer en er zijn lastige stukjes bij,
doordat overal wortels van de bomen blootliggen moet je hier toch wel je
aandacht bijhouden. Het loopt zo een 3 tal kilometer tot aan de stuwdam. Daar
komt het antwoordt op mijn vraag, een grote parking, een groot hotel “Le Bones
Hores”, een Refuge én een Challet Refuge op slechts 400m van elkaar zorgen
dat hier heel wat mensen kunnen overnachten.

Terwijl we ons beginnen irriteren aan al het volk dat het blijkbaar toch niet zo
nauw heeft genomen met de algemene regels van het bergwandelen, besluiten
we toch maar wat extra suikers binnen te nemen op het terras van “Le Bones
Hores”. Even maar want het is al 4u en graag zouden we nog uit de drukte
geraken voor een slaapplaats te zoeken enkele kilometers verderop, we slaan ons
kamp op in een klein dennenbosje vlakbij het meer Estany Negre (2181m).

Het einde van een mooie dag waar we net iets te veel volk zagen naar onze zin.
Toen het begon te schemeren werden we nog vergezeld door een groepje

paarden, het begint een traditie te worden.

Dag 4: Etany Negre => Bergmeertje achter de Puig Carlit

Vandaag wacht ons een heel erg lange beklimming (800m), we gaan de hoogste
top van de Oostelijke Pyreneeën gaan beklimmen. Ook hier verwachten we heel
wat volk vanuit de Hotels en Refuges dus beslissen we vroeg te vertrekken, wat
achteraf een goed plan leek.

Het is dus nog vroeg als we aanzetten, de beklimming naar de Puig Carlit
bestaat eigenlijk uit een 3 tal delen, je hebt de aanloop, wat zoals een gewone
beklimming is. Dan kom je aan een meertje op 2600m en vanaf daar kom je af
en toe goede stukjes kuitenbijters tegen. Af en toe is het ook wel even je weg
zoeken want niet alles is te doen met een rugzak van 15kg. En dan het laatste
deeltje vlak voor de bergkam moet je een aantal verticale stukjes van enkele
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meters hoog beklimmen met hand en voet. Met een rugzak toch een heel karwij
en ik zag verschillende mensen die ook wel even twijfelden om verder te gaan,
wij hadden geen keus, we moesten aan de andere kant geraken.

Eenmaal op de top kunnen we genieten van
een overzicht waar we de voorbije dagen al waren geweest, toch een prachtig
gevoel. We eten ons middagmaal op, genieten nog wat na van de inspanning en
kijken al eens naar de afdaling die ons te wachten staat, het ziet er niet min
uit. Het is een helling van zeker 30% over allemaal losse steentjes die ons al
zigzaggend naar beneden voert. Het wordt opletten om de voeten niet te
verstuiken en om niet te ver door te glijden op het grint.

Eenmaal beneden zien we een prachtige lokatie voor onze tent, bij een klein
meertje dat geen naam heeft op de kaart (2391m), het loopt langs de Rec Del
Forats, een klein riviertje dat in het Etang de Lanoux uitmond. Het is meer dan
genoeg geweest voor vandaag en ik beslis om van de gelegenheid eens gebruik
te maken om eens een zwemmeke te zetten in het bergmeertje. Het water
heeft tot mijn verrassing een heel aangename temperatuur. Tegen de avond is
ook het weer iets aan het veranderen, het ziet er naar uit dat het wel eens zou
kunnen regenen vannacht, we zien langzaam de wolken binnendringen in het dal.

Dag 5: Bergmeertje achter de Puig Carlit => Puig Pedros

Zoals verwacht had het die nacht erg lelijk gedaan, een zwaar onweer
vlak boven ons hoofd had mijn nachtrust zwaar verstoord. ’s Ochtends
is er nog altijd veel bewolking maar het is wel droog, we beslissen
om verder te gaan en we zullen wel zien waar we geraken vandaag.
Het doel is ergens voorbij de Puig Pedros en de Puig De Coma D’Or te
geraken en daar aan een meertje genaamd “Font Glaciale” de tent
op te slaan.

We dalen af langs het riviertje Rec Del Forats dat uitkomt aan het
Etang de Lanoux, waar we dus langs moeten, deze keer langs de kant
van de dam, een pad is er niet echt, tot we aan de Cabane vlak voor
de dam zijn afgedaald, vanaf daar volgen we een stukje GR 107C tot

aan de dam. Eens daarvoorbij volgen we een Cross County pad stijl de berg op richting de vlakte tussen de Puig
Pedros en Puig Coma D’Or, de bedoeling was onze rugzak daar achter te laten aan het hoogst gelegen meer, wat
bijna uitgedroogd was, en de toppen te gaan beklimmen zonder rugzak.

Bij het bovenste meertje aangekomen ziet het weer er niet goed uit, we zitten al bijna ingesloten tussen de wolken.
We beluiten eerst ons middagmaal op te eten en even af te wachten wat het weer doet. Voorlopig blijft het stabiel,
wel wolken maar geen plotse regenbuien, we beluiten onze rugzak even achter te laten en de Puig Pedros te gaan
beklimmen. Eens op de top gekomen zien we pas hoe slecht het weer er aan toe is, aan de andere kant van de top
zit alles volledig dicht, hoever we kunnen kijken, allemaal wolken. Het ziet er niet goed uit en dalen dan maar weer
af.

Eenmaal beneden wachten we nog even, we beginnen ingesloten te
geraken en rekenen dat we hier nog de hele dag kunnen vastzitten.
Ook al is het nog maar middag, we beslissen onze tent op te zetten.
Een goed beslissing, een kwartier later zijn we volledig verdwenen
tussen de wolken en een ware storm breekt uit.

Rukwinden, onweer, hagel, stortregen we krijgen het die namiddag
allemaal over onze kop. We leggen ons neer en ik val in slaap, tegen
de avond wordt ik wakker en het weer is wat gekalmeerd, af en toe
nog een buitje maar dat is het dan ook. We koken en ondertussen is
het redelijk afgekoeld buiten. Die nacht is het nog maar eens prijs,
doordat ik die namiddag had geslapen lag ik grotendeels wakker van

het onweer-spectacel te genieten. Af en toe hoor ik ook dieren langs onze tent lopen.

Dag 6: Puig Pedros => l’ Hospitalet Près-l’ Andorre

’s Ochtends ziet het er weer veel beter uit, vanuit onze tent zie ik alweer een
gems afsteken op de flanken van de Puig Coma D’Or, het verklaard wat ik deze
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nacht hoorde. We gaan onmiddelijk de beklimming aan in de hoop wat
exemplaren van wat dichter te kunnen bewonderen. Het gaat goed omhoog en
we komen redelijk wat sporen tegen, we volgen nog steeds een Cross Country
pad. Eenmaal op de col aangekomen zien we aan de overkant een hele kudde
gemzen, ze zien ons ook en gaan in een ongelooflijke vaart een bijna verticale
wand af. Een Ongelooflijk dieptezicht moeten die beesten hebben!

We gaan zonder rugzak nog tot op
de top van de Puig Coma D’Or
(2826m), het zal onze laatste top
van deze tocht zijn. Even
genieten van het uitzicht en dan
start de lange afdaling richting l’

Hospitalet Près-l’ Andorre wat zo maar even 1400m lager is gelegen.

Het wordt nog een mooie tocht eerst langs een riviertje en dan via
de GR 107C door het bos naar l’ Hospitalet Près-l’ Andorre. Tegen de
namiddag komen we aan onze auto aan, we nemen een uitgebreide
douche op de camping en zetten onze tent op, die avond gaan we
een uitgebreide maaltijd gaan verorberen op restaurant. Einde van mijn eerste trekkingstocht die mij enkel doet
verlangen naar de volgende.

Conclusie
Voor een eerst trekking was eigenlijk alles vlekkeloos gegaan, heel veel mooie plekjes gezien en

enkele mooie toppen beklommen. Het is een prachtige plek om heen te gaan, enkel het massa

toerisme aan de Carlit zelf viel wat tegen.
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