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Pyreneeën 2009

Tussen Arsinal en Aulus-les-Bains

Mijn doel is het gebied tussen Aulus les Bains en Arinsal verder te verkennen. Broate wordt een

must. De rest zal zich wel wijzen. In mijn achterhoofd houd ik een verlanglijstje waarmee ik mijn

verblijf zo zwaar kan maken als ik wil.

Verslag van stefan53, 21 januari 2010.

Nota van de auteur: De nummers in de tekst corresponderen met de nummers van de foto’s in het album waarnaar
gelinkt in de zijbalk.

Woensdag 24 juni en donderdag 25 juni

Op woensdag 24 juni vertrek ik met Eurolines vanaf Amsterdam. Op donderdag 25 juni rond twee uur ’s middags
arriveert de bus te Toulouse. Ondanks het feit dat op zo’n reis van slapen niet zoveel komt voel ik mij nog erg fit.
Als alles meezit wil ik vanavond nog, zo rond 21.00 uur Andorra-la-Vella bereiken.

Eerst met trein en vanaf Tarascon de bus, in verband met werkzaamheden aan het spoor, arriveer ik rond 18.00 uur
in l’Hospitalet pres l’Andorre. Langzamerhand werd de lucht al donkerder en hier regent het. Ik besluit daarom toch
maar in de gite te l’Hospitalet te overnachten omdat ik echt geen zin heb in Andorra in het donker en in de regen –
ik denk maar dat het daar ook regent- mijn tentje op te moeten zetten.

In de gite verblijven nog drie Fransen. Op mijn vraag wat hun doel morgen zal zijn krijg ik ten antwoord dat ze zich
net als de vorige dagen bezig zullen houden met het trekken van witte lijnen op de weg. Ik zeg dat ik dat ook wel
heftig vind. Tegen de tijd dat ik word uitgenodigd voor een blowtje zoek ik mijn bed maar op. Na een nacht met
nauwelijks slaap komt een halve liter wijn al hard genoeg aan.

Vrijdag 26 juni : Llorts (1.430m) tot bij Port d’Arinsal (plm 2.550m)

Wandeltijd dag 1: ruim vier uren
Foto’s: 1 tot en met 10

Verder met de bus naar Andorra. Vanuit Andorra-la-Vella met de bus richting El Serrat. Rond 10.00 uur stap ik uit in
Llorts (foto 1). Het is nu stralend weer. Mooier kun je eigenlijk niet beginnen. In 2002 is dit dorpje ook al eens mijn
startpunt geweest. Toen ben ik vanaf de refugi de l’Angonella met twee Duitsers verder gelopen. Omdat we destijds
op een verkeerd moment afbogen naar het zuiden, kwamen we toen aan bij refugi les Fonts in plaats van l’Estany.

Als ik naar boven loop bedenk ik ineens dat ik mij dit jaar geen lastige targets ga stellen. Niet koste wat koste deze
kam willen lopen of deze dag die plek willen bereiken. Gewoon het hoofd leeg gooien en alleen maar puur genieten.

Tot refugi de l’Angonella (foto 3) is het niet helemaal onbekend terrein. Na een korte rust bij deze refugi (2.235m)
loop ik verder naar het westen naar het verste van de Estanys de l’Angonella (foto 6 en 7). Bij het laatste meertje
ga ik in zuidwestelijke richting de collada Montmantell (foto 5 en 8) over. Vanuit het zuiden zie ik steeds donkerder
luchten komen opzetten. Een dal verderop onweert het al. Ik probeer op hoogte te blijven en zo vandaag via Port
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d’Arinsal Frankrijk binnen te trekken. Het wordt wel erg steil en hier is natuurlijk geen spoor, dus is voorzichtigheid
geboden. Als dan vanuit het noorden ook nog eens veel wolken over de col “mijn” dal in worden gejaagd, het zicht
heel erg beperkt wordt en het onweer dichterbij lijkt te komen, geef ik het maar op. Een paar honderd meter naar
beneden heb ik een kleine refugi gezien (foto 9). Ik besluit daar naar toe te gaan en het deze dag al na ruim vier
uren verder voor gezien te houden. Een klein uurtje later begint het fors te regenen. Ik prijs mij gelukkig dat ik
droog in mijn blikken hutje zit. De hut is voorzien van twee platen schuimrubber, die opgerold aan de wand hangen,
en een laag houten bankje. ’s Avonds vind ik het trouwens behoorlijk fris, zo op een 2550 meter hoogte. In een
opwelling had ik nog een paar handschoenen in mijn rugzak gepropt. Nu ben ik er blij mee.

Zaterdag 27 juni: Bij Port d’Arinsal (op 2.550m) – Pla de Boet (1.900m)

Wandeltijd dag 2: 6u15m
Foto’s: 11 tot en met 21

Vandaag ben ik ook al wat lui want ik start pas om 08.45 uur. Port d’Arinsal (2.730m) is snel bereikt (foto 14), het
hoogteverschil met mijn overnachtingsplaats is maar een slordige 200 meter. Naar het noorden, in Frankrijk, zie ik in
de verte een deel van het Etang de Soulcem (foto 15). Ook een mooi zicht op Estats en Montcalm (foto 16).
Terugkijkend zijn de skipistes rond Arinsal te zien (foto 13). Omdat ik via de Port de Bouet de grens met Spanje wil
oversteken blijf ik aan de linkerzijde van het Rau de Bareytes. Zo denk ik de hoogteverschillen zoveel mogelijk te
vermijden. Meer naar het oosten en rechts van de beek zie ik een hut. De hut heb ik niet van dicht bij bekeken. Een
stuk verderop en veel lager gelegen zie ik enkele aan elkaar grenzende rechthoeken. Dat is mensenwerk. Het lijkt
alsof hier groente of zo wordt verbouwd. Misschien is de hut die ik eerder zag min of meer permanent bewoond.

Uiteindelijk laat ik me toch verleiden af te dalen (tot plm 1.900m) naar de onverharde weg omdat ik vanaf één van
de haarspeldbochten een spoor omhoog zie gaan in de richting die ik op wil. Fout, fout, fout! Mijn strategie zou wel
succes hebben gehad als ik eerst op het Etang de Medecourbe zou zijn afgekoerst. Bezwijken voor verleidingen
levert vaak teleurstellingen op.

Onderweg naar omhoog zie ik in de verte een groep van een man of acht achter me aankomen. Ze zijn me nog niet
eerder opgevallen en lopen sneller dan ik. Zonder al te scherp op de kaart te letten ga ik weer verder, tot ik het
gevoel krijg niet helemaal in de goede richting te zitten. Het zicht naar het zuiden vind ik er op dit punt niet zo
uitzien als het er volgens mij zouden moeten uitzien. De groep (Spanjaarden) loopt dezelfde weg en ik besluit ze
even op te wachten. Na het bedienen van de nodige knoppen op verschillende GPS-apparaten besluiten ze dezelfde
conclusie te trekken als ik. Achteraf beredeneer ik het Etang de Medecourbe dan toch dicht te zijn genaderd.

De camino (zo heet dat kennelijk in het Spaans) in NW-richting zou een oplossing kunnen bieden, maar die ziet er
nogal steil uit zo op mijn tweede wandeldag. De anderen denken daar ook zo over en we lopen een stukje terug
naar een andere minder steile camino (of couloir). Een paar van de groep lopen nog verder terug in de hoop een
spoor te vinden. Ik vind het allemaal wel best en leg uit dat ik hier maar naar boven ga. Na een poosje volgt de
rest. Op een vlakker deel hebben de eersten me alweer ingehaald en vrij snel daarna zie ik boven ons een refuge.
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De boodschap wordt luidkeels doorgegeven: Cabana, cabana! Met de laatste van de groep kom ik aan bij een in
aanbouw zijnde refuge die dicht onder de Port de Bouet staat (foto 18). Van hieruit zien we ook een duidelijk spoor
in de richting van een klein meertje wat vlak boven het Etang de la Soucarrane ligt (foto 17). Ja, dat was dus
eigenlijk de hoofdweg.

Bij de refuge houden we een pauze. Een van de mannen spreekt redelijk Engels. Vanochtend zijn ze vertrokken uit
El Serrat (Andorra) en via Port de Rat binnengekomen. Van de groep vertrekken er twee eerder dan de rest. Omdat
de Engels sprekende man één van de twee is, besluit ik mee te gaan. Vanaf de Port de Bouet (2.509m) volgt een
lange, geleidelijke en mij niet onbekende (in 2000) afdaling naar het Pla de Boet.

Hoewel het pas drie uur is besluit ik bij het Pla de Boet (plm. 1.850m), dicht bij de gelijknamige cabana, te stoppen
en hier vanavond mijn tent op te zetten. Vandaag verder trekken lijkt niet zo zinvol. Ik kom dan of in het Vall
Ferrera terecht, of bij de cabana de Basello op de route tussen hier en Baborte. Dan zit ik morgen echter te dicht
bij Broate waar ik beslist mijn volgende kamp wil hebben.

Op het Pla de Boet ontmoet ik nog drie Amerikanen (vader, moeder en dochter) waar ik nog een poosje mee klets.
Later ook nog met een jongen uit Barcelona die beweert samen met zijn hond van zee naar oceaan te gaan lopen.
Morgen gaat hij om een uur of vijf op weg naar d’Estats. En, oh ja het is immers weekeinde, in het begin van de
avond arriveert nog een grote groep Catalanen (foto 21). Zij zullen morgen denkelijk de Pic d’Estats gaan
bestormen.

Zondag 28 juni: Pla de Boet (1.900m) – Refugi Broate (2.200m)

Wandeltijd dag 3: 8u30m
Foto’s 22 tot en met 28

Deze nacht prima geslapen en ben, hoewel het de goede kant opgaat, alweer wat aan de late kant. Om 07.30 ga ik
op pad. De groep Catalanen is gewapend met pickels al een half uurtje onderweg. Ik vraag me af of dat materiaal
nu echt noodzakelijk is. Ongeveer een half uurtje weer daarvoor ging Barcelona op weg, want ik hoorde zijn hond
blaffen. Heeft hij zich toch verslapen zeker. Langs de refugi Vall Ferrera ga ik verder naar het noorden. In één van
mijn eerste jaren in dit gebied ben ik hier al eens langs geweest richting Pic d’Estats. In mijn herinnering was het
eerste deel van deze route toen mooier dan het er nu uitziet. De oversteek over het beekje bestaat nu uit een luxe
bruggetje. Destijds waren het twee wankele boomstammen.

Voordat ik het Estany de Sotllo bereik kom ik Barcelona weer tegen. De hond heeft last van de sneeuw tussen zijn
tenen, daarom heeft hij afgezien van de beklimming van de Estats. 
De Catalanen haal ik aan de zuidzijde van het Estany de Sotllo weer in. Zij houden hier een uitgebreide pauze. Ik
hoor iemand (vrij vertaald) zeggen: Hé, die man van onze camping is hier ook al. Aan de noordzijde van dit meer sla
ik linksaf in westelijke richting. Hier en daar een steenmannetje, maar het wijst zich eigenlijk vanzelf, gwoon het
beekje stroomopwaarts volgen. Tegen de tijd dat ik boven ben lijkt het mij beter de beek niet verder te volgen,
maar wat meer links aan te houden. Verderop bevestigen steenmannetjes mijn keuze.

Ik ben nu op de col (Font de Sotllo) aangekomen en zie vooruit Pic de Baborte (foto 23) en beneden mij Est de la
Coum dee Sotllo (foto 25). Naar het zuiden de coll de Baborte (2.602m) en naar het westen de col Canedo. Deze
laatste zit eigenlijk in mijn achterhoofd. Ik zie echter dat de aanloop er naar toe een stuk steiler is dan de aanloop
naar Baborte en ik besluit dat ik helemaal geen zin heb in moeizaam geploeter over alleen een puinhelling. Tussen
de meertjes door en begeleid door steenmannetjes begeef ik me weer op weg. De kortste route zal het meest losse
stenen op mijn weg brengen. Ik begin daarom een stuk aan de linkerzijde zodat het grootste stuk over gras kan
worden afgelegd.

Vanaf de col ga ik niet direct naar beneden maar loop hoog langs de rechterzijde richting coll de Sellente (2.485m).
Uiteindelijk daal ik toch een stuk af en loop langs de hoger gelegen meertjes in dit dal. Hier stuit ik op een spoor
voorzien van steenmannetjes dat, naar mij later blijkt, naar de refugi Baborte leidt. Dit spoor verlaat ik op een
gegeven moment en beweeg me omhoog naar de rechterzijde van de aanloop naar Coll Sellente. Ik traverseer
onderlangs een sneeuwveldje naar de linkerzijde en pik daar het spoor verder naar boven op. Tussentijds ook nog
een stuk over de sneeuw. Foto 27 biedt vanaf Coll Sellente een blik op Est. De Baborte. Even links van het midden is
de oranjekleurige refugi te zien.
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Over de col gaat het naar beneden en langs de Ribera de Canedo (volgens de Franse nr. 7) richting Pla de Boavi. De
Spaanse mapa nr 22 spreekt over de Riu de Sellente. Langs de beek en overhangend is er nog sneeuw, zie foto 28.
Op dezelfde foto rechts op de achtergrond de objecten die ook op foto nr. 51 staan.

Voor de laatste oversteek over deze beek (plm 1.550m) naar het Pla –een paar jaar geleden is hier wat hoger een
houten bruggetje gelegd- moet het spoor richting Broate te vinden zijn. Vroeger stond er een bordje van de FEEC.
Dit zie ik nu niet meer terug. Na kort zoeken vind ik de juiste weg en begin aan de laatste stijging van deze dag.
Het spoor lijkt mij al lange tijd niet onderhouden (lage takken, een omgewaaide boom die een kleine omweg nodig
maakt). Steenmannetjes en oude merktekens maken dat de route tussen de bomen niet moeilijk is te volgen.

Het laatste vlakkere stuk naar de refugi Broate loopt weer een stuk prettiger. Ik arriveer daar om ongeveer 16.00
uur. Ik heb het gevoel nog uren door te kunnen lopen, maar 
Broate is de enige must dit jaar. Dus blijf ik hier. In de hut ligt een deel van de bepakking van een aantal andere
mensen. Als ik mij opfris in de beek en mijn was doe arriveren zij ook weer. Zij hebben vandaag vanuit de refugi
een tour gemaakt via de Pic de Sotllo en het Estany de Broate. Nu pakken ze hun spullen bij elkaar en keren ze
huiswaarts. Bij de bestijging van de Pic de Sotllo zouden crampons volgens hen noodzakelijk zijn.

Deze avond ga ik om ongeveer negen uur slapen. Op een gegeven moment word ik uit mijn eerste slaap gewekt door
iets ongewoons. Ik kruip uit mijn slaapzak, in de schemering zie ik een rugzak liggen en een schim voor het raam in
de deur. Er arriveren nog twee personen. Het blijken twee Polen te zijn, vader en dochter. Zij zijn vandaag van
refugi de Baiou via de Pic de Sotllo gekomen. Als je voorzichtig loopt zijn crampons bij de afdaling van de Pic zelfs
in het halfduister niet nodig. Tja, de een ervaart de omstandigheden kennelijk anders dan de ander.

Maandag 29 juni: rond Broate

Wandeltijd dag 4: bijna 6 uren 
Foto’s 29 tot en met 43

Ik besluit vandaag hier te blijven en een deel van de crête rond het dal van Broate te verkennen. De twee Polen
dalen vandaag af langs de weg die ik gister hier naar toe ben gekomen. Ik vertel maar niet dat ik gisteren de weg
hier naar toe lastig vond. Als zij zonder veel problemen in het halfduister van de Pic de Sotllo kunnen afdalen……

Na afscheid te hebben genomen verlaat ik om een uur of negen de hut. In mijn zakken wat proviand, een waterfles
in de ene en een stok in mijn andere hand ga ik op weg. In noordoostelijke richting ga ik omhoog en kom
uiteindelijk even rechts van de Pointe de Montestaure op de crete. Aan de overzijde van het dal het massief Bassies
(foto 32). De noordelijke en oostelijke hellingen van dit dal zijn tamelijk vriendelijk te belopen. Passage Bang lijkt
mij met volle bepakking niet een erg goed idee om vanuit Artigue naar Broate te gaan. Onmogelijk schijnt het niet
te zijn. Verder naar het westen probeer ik te ontdekken voor een geschikte afdaling via het Etang de Montestaure
naar het dal van de Artigue.
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De geschiktste plek voor deze afdaling bevindt zich op (vanaf de refugi gezien, foto 42) het laagste punt (2.570m)
van de noordelijke hellingen en is aangegeven met een forse steenman (de Spaanse nr 22 noemt dit de Port de
Broate). Dat zal morgen niet moeilijk terug te vinden zijn.

Ik beklim de Pic de Broate (foto 35) en kom nog een stuk verder naar het westen. De Cap de Broate bereik ik niet
meer en ik vind dus ook niet de plek waar ik hier af zou kunnen dalen in het Clot de Salibarri om zo bij de stuwdam
van het Estany Romedo de Baix te kunnen komen (foto 36). Deze route stond wel als gewenst in de planning maar
zal dus nu niet gekozen kunnen worden. Een volgende keer dan maar.

Ik loop terug naar het oosten en ga voorbij Passage Bang langs de crete in zuidoostelijke richting. Beneden mij zie ik
de Refugi du Pinet (foto 40), net als refugi Vall Ferrera, een uitvalsbasis voor Montcalm en Estats. Ik loop verder
richting Guins de l’Ase (foto 38) tot de steeds dreigender wordende lucht in het westen mij doet besluiten af te
dalen, terug naar het refugi Broate (foto 37). Kort voor de terugkomst bij de refugi begint het te regenen. Het is
rond de helft van de middag en er zit niets anders op dan de tijd verder maar wat te doden.

Dinsdag 30 juni: Refugi Broate – Camping te St. Lizier

Wandeltijd dag 5: ruim 9 uur
Foto’s 44 tot en met 56

Om 07.30 uur ga ik op pad. Het plan is: In Spanje omhoog naar Port Broate (ruim 400m), afdalen in Frankrijk,
omhoog naar Port de l’Artigue (plm 400 m), afdalen in Spanje en omhoog (plm 450m) naar Port Turguilla en tenslotte
weer afdalen in Frankrijk.

Net als gisteren traverseer ik de helling eerst weer in de richting van de Pointe de Montestaure. Dit keer ga ik
echter wat minder hoog in de richting van de Pointe. In plaats daarvan ga ik op een gegeven moment langzaam
stijgend in westelijke richting tot de crete te lopen. De afdaling naar het Etang de Montestaure (foto 44) gaat over
een puinhelling maar is niet lastig en is gemarkeerd door steenmannetjes. Nu en dan draag ik mijn steentje bij of
bouw omgevallen stapeltjes opnieuw op. Voor de noordpunt van het meertje zie ik gele markeringen die mij in NO
willen leiden. Port L’Artigue ligt naar het westen dus waag ik het er op langs de uitloop van het meer in noordelijke
richting af te dalen (foto 46). Dit blijkt na het eerste stukje toch vrij steil te zijn. Een stuk gaat nogal snel omdat ik
toch uitglijd op de sneeuw. Maar ik had er rekening mee gehouden en kan me snel herstellen. Een ander stuk is heel
erg steil. Ik laat mijn stokken naar beneden vallen en na enige studie van de steile wand volg ik zelf. Niet vallend
maar wel een paar kleine beschadigingen oplopend (foto 49).

Nu heb ik eerst een redelijk vlak stuk (plm 2.050m) voordat het weer steiler omhoog gaat naar de Port de l’Artigue
(foto 47). Onderweg moet ik denken aan de verzuchting in het verslag van Willem toen hij hier liep op zijn
Pyreneeënoversteek: “blokken, blokken, blokken”. Inderdaad vergt dit terrein de nodige concentratie. De
sneeuwveldjes maken het wat gemakkelijker deze keer. Op de Port de l’Artigue (2.481m) aangekomen houd ik even
pauze. Van een eerdere gelegenheid herinner ik me dat ik hier bereik heb met de GSM. Voor het eerst het thuisfront
even laten weten dat ik nog op deze aarde verkeer. Aan de overzijde van het dal en op bijna dezelfde hoogte als ik
nu sta zie ik het Estany de Guilo. Dit meertje ligt op mijn geplande route naar Turguilla.

Met een licht gevoel van spijt kijk ik nog even naar het ruige Massif Bassies. Ja, die staat nog op mijn agenda.

http://www.flickr.com/photos/stefan1953/4239688291/


De route naar beneden is gemarkeerd en levert geen problemen op. Onder in het dal (1.950m) zorg ik dat ik even
ten zuiden van het meertje uitkom. Dan gaat het langs het beekje weer omhoog naar het Estany de Guilo. Op een
gegeven zie ik weer merktekens, die volg ik maar. Deze route wijkt op een gegeven moment van het beekje af naar
rechts. Na het oversteken van een klein sneeuwveld zie ik het Estany voor mij. Ik passeer dit aan de oostzijde.
Volgens de kaart no. 7 zou de route ook langs de oostzijde van het volgende hogergelegen meertje lopen. Ik kies
voor de westelijke oever. Op foto 50 een terugblik op het eerste Guilo meer met ver op de achtergrond Sellente,
waar ik zondag langs ben gekomen. Naar het noorden Port Turguilla, geflankeerd door Pic de Golatx (de Franse nr 7
noemt dit Pointe de Rabassere) en Pic de Turguilla. Hierboven vind ik het terrein redelijk overzichtelijk. Eerst loop
ik richting Port de Couillac tot het Estany de Colatx (foto 52) . In dit gebied tref ik ook redelijk veel sneeuwvelden
aan. Op een gegeven moment zie ik vlak voor mij een stukje weggezakt in de sneeuw een muntstuk. Dit zal dus wel
mijn geluksdubbeltje zijn, wat kan er nog mis gaan? Vanaf Est. Colatx ga ik, ongeveer evenwijdig aan de grens
richting Port de Guilo. Tenslotte sla ik af naar het noorden en loop geleidelijk hoger op de helling richting Port de
Turguilla (2.426m). Al met al is dit niet de kortste weg naar deze grensovergang maar het is zo wel heel
ontspannen.

Beneden mij zie ik in Frankrijk de Etangs de Turguilla (foto 54). Kaart no. 7 geeft aan dat je best eerst op hoogte
naar het oosten kunt lopen voordat je in noordwestelijke richting afdaalt. Ik vergeet dit even en daal gelijk af, tot ik
me realiseer dat de wanden beneden mij wel eens te steil zouden kunnen worden. Nu is de hoek waaronder ik
afdaal al vrij groot. Nu dus toch eerst maar en zoveel mogelijk op hoogte blijvend, in oostelijke richting. Ik ben op
tijd tot inkeer gekomen want nu kan ik nog vlak boven een zeer steile geul verder. Had ik verder naar beneden
gezeten dan had ik mij hopeloos vastgelopen en had ik weer een stuk naar boven gemoeten.

Op een gegeven moment zie ik in de verte, voorbij het eerste Etang en wat hoger gelegen de Refuge Turguilla. Het
is nog vroeg genoeg en ik moet vandaag toch zeker Escots kunnen halen. In de buurt van het Etang de la Piede
vergis ik me. Ik kom links van de beek terecht en zit nu op een ouder weinig gebruikt spoor (staat wel op mijn kaart
no. 6 uit 1990) Thuis zie ik hem ook op de 1:25.000 staan. Dit pad loopt om de bergrug aan de westzijde van het dal
van de Turguilla heen richting Cirque de Gagateille en geeft verbinding naar Etang de la Hilette. Nou ja, zien we de
Cirque ook eens. Behalve, achteromkijkend, met het het uitzicht op de Cirque (foto 55 en 56) kan dit laatste stuk
van de etappe van vandaag mij niet bijzonder bekoren.

Bij de parking La Peyre aan het einde (of moet je dit het begin noemen?) van de verharde weg aangekomen zie ik
nog een klein aantal auto’s staan. Waarschijnlijk kan ik dus nog wel een lift krijgen richting St Lizier. Ik begin nu
toch wel de vermoeidheid te voelen. 
Naast het toiletgebouwtje op de parking is een man bezig een hokje te timmeren. Over ongeveer een uurtje houdt
hij op en dan kan ik wel meerijden. Ik help hem zo goed ik kan in de hoop dat hij dan eerder stopt. Het hokje moet
“une buffette” worden waar hij in het seizoen – volgend weekeinde dus al – drankjes etc. wil verkopen. Hij blijkt de
eigenaar te zijn van het restaurant in St Lizier. Aangekomen wenkt hij me mee te komen en maakt een
drinkbeweging. Hij opent zijn zaak, zet het bord met “Ouvert” buiten en schenkt een paar biertjes in. Aan de wand
hangen foto’s van bergen en hij vertelt dat hij alpinist is geweest en laat trots een foto zien waarop hij boven op

http://www.flickr.com/photos/stefan1953/4240464358/
http://www.flickr.com/photos/stefan1953/4240435790/


een top van Himalaya staat. Niet iets wat ik ambieer, maar wel een prestatie waar ik respect voor heb.

Vannacht verblijf ik op de camping in St Lizier. De uitbaters drijven ook het dorpswinkeltje waar voldoende te koop
is. Op de camping is nog één andere plek bezet. Al met al vraag ik mij af waarvan de middenstanders in zo’n dorpje
van moeten bestaan.

Woensdag 1 juli: Camping St Lizier – Aulus les Bains

Wandeltijd dag 6: Niet bijgehouden
Foto’s 57 en 58

Vandaag vertrek ik, niet bijzonder vroeg, voor de laatste etappe die me over de GR10 naar Aulus les Bains moet
voeren.

Het eerste deel voert tot de Pic de Fitte door het bos. Hier wordt het landschap wat meer open. Even verderop
wordt de bebouwing van Guzet-Neige zichtbaar. De GR10 loopt zuidelijk hiervan richting Cabane d’Escots. Onderweg
zie ik nog een vos die ik heb laten opschrikken.

Na Escots raak ik het spoor bijster. Ik vraag me af hoe ik in vredesnaam op de GR10 de weg kan kwijtraken. Ruim
tien jaar geleden ben ik eens van de andere kant gekomen. Maar daar kan ik me weinig meer van herinneren. Even
lager mij zie ik een redelijk luxe uitziend pad lopen en ik verbeeld mij dat dit pad mij wel eens in de richting zou
kunnen voeren die ik wil. Ik worstel mij door struiken over een redelijk steile helling naar beneden. Ik besef dat ik
er onvoldoende op let of ik met de volgende stap wel weer vaste grond onder mijn voet zal voelen. Beter opletten
dus. Vanaf beneden moet ik eerst weer wat omhoog. Dit pad loopt in elk geval in oostelijke richting en tussen de
bomen lopen vind ik allemaal eender. Ik kom vast wel ergens uit en zal uiteindelijk Aulus ook wel weten te
bereiken.

Ik zie alleen nog gele merktekens en ik ga steeds meer in noordelijke richting. Ik besef dat ik bezig ben in een grote
boog om Guzet-Neige heen te lopen. De skipistes van Guzet geven me echter de gelegenheid af te dalen naar de Col
de la Trappe. Op de col tref ik een viertal fietsers aan die deze col net hebben bedwongen. Ik praat even met ze en
zet ze op hun verzoek alle vier onder het bord van de col op de foto. Het laatste stuk naar Aulus leg ik af via de D8.
Als ik later thuis de kaart nog eens goed bestudeer zie ik dat ik, ongeveer op het punt waarop het pad naar het
noorden afboog,

In Aulus ga ik eerst op zoek naar de oude Gite waar ik de nacht wil doorbrengen. Op een briefje staat aangegeven
dat “ik zo weer terug ben”. Ik wacht geduldig. Dan begint de lucht echter heel donker te worden en in de verte
hoor ik donderslagen. Als het begint te regenen pak ik mijn biezen en loop naar de nieuwe Gite waar ik een
slaapplaats vind.

Donderdag 2 juli

’s Ochtends vroeg neem ik de bus naar St Girons. In St Girons kan ik overstappen op de bus naar Toulouse.
Aankomst- en vertrektijd sluiten keurig op elkaar aan. Dit is eigenlijk mijn reserve dag die ook dit jaar weer
onbenut blijft. Deze keer is het niet een grote ramp. Beneden regent het. Boven zal het lijkt het niet veel anders te
zijn. Toch is het niet handig zo een dag te laten schieten.-

Conclusie
-

VERVOER
Heen:
Met EuroLines van Amsterdam naar Toulouse
SNCF en bus naar l’Hospitalet pres l’Andorre
Bus via Andorra la Vella naar Llorts

Terug:
Bus van Aulus naar Toulouse met overstap in St Girons
Met EuroLines van Toulouse naar Utrecht

http://www.flickr.com/photos/stefan1953/4239663015/


OVERNACHTING
Tent en onbemande hutten

BEWEGWIJZERING
Merktekens, steenmannetjes en eigen inzicht

BEVOORRADING
Meegenomen een voedselvoorraad van 3.300 gram, goed voor 13.600 Kcal voor 7 stapdagen.
Onderweg geen winkels gezien.

MOEILIJKHEIDSGRAAD
De moeilijkheidsgraad vind ik lastig te bepalen. 
Subjectief: Piece of cake. Ik heb dit jaar op een ongelooflijk ontspannen manier gelopen en er bijzonder van genoten. Niets
moest alles kon (als het nodig mocht zijn). Heb bewust minder zware trajecten gekozen en er de tijd voor genomen. Achteraf
verbaast me nog de afstand die ik heb overbrugd. 
Objectief gezien toch wel met een twee à drie te beoordelen.

“BEVOLKINGSDICHTHEID”
Het traject naar Pic d’Estats wordt veel belopen. En overigens: op de mooiste gedeelten ben ik niemand tegengekomen. En
dat geeft een extra dimensie aan deze magnifieke natuur.

Reacties

Ivo op 26 januari 2010 om 0:41

Stefan, 
jouw foto’s was ik al tegen gekomen. 
Fijn dat je er een verslag van hebt gemaakt. 
Een gebied dat ik zeker nog eens wil bezoeken. 
Je bent op plaatsen geweest waar ik mij enkel maar mentaal iets bij voor kan stellen. 
Toch maar goed dat je op het einde nog iets schrijft over de moeilijkheidsgraad van deze tocht. Zeker
niet onder de categorie ‘simpel’maar blijkbaar was je als ‘krasse knar’ onderweg in een opperbeste
stemming om deze tocht tot een goed einde te brengen. 
Ivo

stefan53 op 26 januari 2010 om 22:19

Beste Ivo, 
Ik weet zeker dat jouw verslag van juni 2008 er aan heeft bijgedragen dat ik deze keer heb gekozen
voor een ontspannen aanpak. Bovendien doe ik dit maar eens per jaar en dan wil ik er echt blij van
worden. Een volgende keer lukt dat wellicht door de grenzen van mijn kunnen op te zoeken. 
Overigens vind ik je te bescheiden in je commentaar. De weersomstandigheden moeten jouw tocht van
2008 behoorlijk zwaar hebben gemaakt. 
Stefan

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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