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Pyreneeëntocht 2006

Van Cauterets naar Etsaut, in een lange lijn naar het Westen

Een 7-daagse tocht (met een extra dag als reserve) over mooie paden, dwars door het Parc National

Verslag van Gijs, 01 september 2009.

Dag 0 Amsterdam-Cauterets
Reisdag. We vlogen vanaf Schiphol, naar Pau. Snel even gastankjes gekocht in de stad en de trein naar Lourdes
genomen. De bus naar Cauterets en zo de bergen ingereden. Druk stadje en volle campings. Ons tentje op een klein
campinkje (le Prairie) nog net ergens tussen kunnen proppen en uit eten gegaan. De tocht mag beginnen!

Dag 1 Cauterets (890 m)- Lac d’Ilhéou (1980 m)
+ 1090 meter, 4½ uur lopen (met pauzes)
Bijtijds opgestaan, maar voor we op weg waren na het pakken en de laatste bakker opzoeken was het toch al tegen
negenen dat we Cauterets uitliepen. Mooi om recht de bewoonde wereld zelf uit te lopen. Eenvoudige route vanaf
Cauterets, goed gemarkeerd. Maar wel constant omhoog. Holke moest nog wat wennen aan het klimmen, het was
zijn eerste tocht met bepakking en dan wel meteen de eerste dag ruim 1000 meter omhoog. Mooie klim in de lijn
van de kabelbaan (als loper word je geen liefhebber van skigebieden), door mooie velden verder, over een smal
paadje langs een beekje. Aan de andere kant van de beek loopt een piste, een gemakkelijk maar saai pad. Namen
pauze bij een prachtig watervalletje, cascade de Cahucs om vervolgens over een vrij drukke piste verder te stijgen.
Liepen het laatste stuk van de klim over het GR-pad, dat ons door een kudde schapen voerde, met hun grote
bellenorkest en kwamen rond het middaguur aan bij de refuge d’Ilhéou. We liepen die voorbij om aan de andere
kant van het meer ons bivak op te slaan, met zicht op het meer en de refuge aan de overkant.. Waren alleen daar,
nu ja, op een groep koeien na. Het begon wat te betrekken en zo’n eerste dag was deze klim voor met name Holke
wel genoeg. Ook prettig, middagje lekker luieren. Geluncht met de soep met Pemmikan en een tukje gedaan. Het
weer bleek mee te vallen, maar we kregen wel prachtige wolkenpartijen te zien, die uit het dal achter de refuge
omhoog kwamen. Zagen de eerste gieren. Zetten pas laat de tent op. Prachtige plek, mede geholpen door het
spektakel van de wolken.
Bij de refuge een biertje gedronken, maar bij de tent een droogvoermaaltijd gekookt. Muziekje, zelfs een
meegebrachte whiskey, mooie avond.

Dag 2 Lac d’Ilhéou (1980 m) – Refuge Wallon (1860 m)
+675 – 800 meter, 7¼ uur lopen (met pauzes)
De wekker stond om 6 uur, maar toen bleek het nog donker. Eenmaal licht was het sprookjesachtig mooi buiten.
Rustig aan gepakt en ontbeten en om kwart over acht aan het lopen. Meteen rap omhoog, paadje met aan het eind
rotsblokken, maar goed te doen. Kwamen uit op de Col de Haugade, erg mooie plek, waar we ondanks het vroege
uur al een goede pauze namen, te mooi om door te lopen. Je kunt van daaruit de Pont d’Espagne zien liggen. Nog
een eindje verder omhoog en vervolgens een mooi pad over een rotsachtige flank van de berg, hoog boven de
Marcadau-vallei. Daalden richting de Lacs de l’Embarrat en weer omhoog naar Lac du Pourtet, waar wij niet de
enigen waren die daar pauze gingen houden: het was best druk. Mooi meertje, op 2420 meter. Soep met Pemmikan
gemaakt (de vaste lunch) en ruim gepauzeerd. Restte ons enkel nog de afdaling langs Lac Nère naar Refuge Wallon,
mooi en duidelijk pad, soepel naar beneden. De Vignemal torent boven de horizon uit. Mooie, grote refuge, in een
breed groen dal gelegen. Er komen veel dagjesmensen vanaf Pont d’Espagne daarheen, is maar een paar uur lopen.
De bivouac ligt prachtig, op een ruim veld langs de beek (Gave des Batans), die overgaat in de Marcadau. Tent
opgezet, biertje op het terras van de refuge, water filteren en gekookt en gegeten bij de tent. Toen de zon weg
was werd het steenkoud. Op tijd naar bed.

Dag 3 Refuge Wallon (1860 m) – Refugio Respomuso (refuge Respumoso) (2150 m)
+ 805 – 515 meter, 8¼ uur lopen (met pauzes)
Wederom pas om kwart over acht op stap. Erg mooie tocht die dag. Een geleidelijke klim uit het dal naar het
zuidwesten en afgeslagen naar het westen. Zouden de rest van de week feitelijk in een bijna rechte lijn naar het
westen doorlopen. Langs het pad omhoog liggen meerdere prachtige bergmeertjes, pauzeerden bij een daarvan. Vlak
voor de uiteindelijke col ligt een groepje meertjes, waar we tentjes zagen: goed idee, want erg mooie plek voor een
bivak. Voor een ander keertje dan, we waren net op weg. Hoe hoger we kwamen, hoe ruiger het landschap werd.
Boven op de Col de la Fache (2664 m) gekomen toch maar niet gaan pauzeren, het stormde daar. Wel een prachtig
uitzicht daar, met achter ons de Vignemal en voor ons in de verte het Embalse de Respusomo, dat in een ruig dal
ligt, omringd door hoge pieken en ketens. Het water stond erg laag, konden we van daar af al zien. Ook het
Campoplano (het iets hoger gelegen stuwmeer) was veel kleiner dan op de kaart. Het was erg droog geweest die
maanden. 
Vervolgens een heftige, zware afdaling: erg steil over losliggend puin en gravel. Ik had van tevoren de nodige
reisbeschrijvingen gelezen om zeker te zijn van het pad, dat aanvankelijk inderdaad niet zo duidelijk was. Je moet
niet de Franse kaart volgen, die geeft een route aan wat rechts van het eigenlijke pad en komt niet goed uit. Met
de nodige behoedzaamheid ging het wel. Maar: leve de stokken! Die heb je toch echt wel nodig op zo’n stuk. En
goed dat we laat in het seizoen waren, in de sneeuw had ik dit liever niet gedaan.
Namen een mooie, lange middagpauze aan de meertjes, die halverwege het steile deel van de afdaling liggen
(Ibones de la Faixa). Extra water gefilterd, soep gegeten en weer op weg. Met eerst weer een behoorlijk steil en
behoedzaam stuk. Prachtige afdaling verder door de Baranco de Compaplano langs een waterval/beek. Het
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landschap werd lieflijker, maar bleef toch ruig. Zagen een rotsklever, die ons lange tijd vergezelde op weg naar
beneden, prachtig vogeltje. Kwamen beneden aan op de Campoplano, nu grotendeels een groene vlakte in plaats
van een meer. Langs de koeien de vallei in en nog een klein stukje omhoog naar de dam en naar het Embalse de
Respumoso. We waren vrij laat bij de refuge, half vijf, maar konden gelukkig nog wel mee-eten: het droogvoer gaat
toch snel vervelen, we wilden weer eens echt eten. Bij aankomst werden we begroet door een marmot, die even
goed poseerde voor alle passanten. Veel mensen bij de refuge, waaronder ook veel dagjesmensen, die er vanuit het
Spaanse dal heem geklommen waren. Biertje gedronken buiten (van de tap!). Zagen daar nog een lammergier, van
dichtbij, erg mooi en je ziet hem niet zo vaak.
De bivak is wat onduidelijk, maar het zijn mooie plekjes, iets onder de refuge aan de oostkant. Hadden een prachtig
plekje voor onszelf met magnifiek uitzicht.
Lekker gegeten en een heel gezellige avond met een stel blije Fransen, met ruim voldoende wijn. In het aardedonker
over het kleine paadje naar de tent terug, waren de volgende dag verbaasd dat we dat in het donker en met zo veel
wijn op gelopen hadden…

Dag 4 Refugio Respomuso (215- m) – Refuge d’Arrémoulit ( 2305 m)
+ 400 –440 meter, 6 uur lopen (met pauzes)
En weer was het mooi weer: alle dagen tot nu toe zon gehad, geen wolkje aan de lucht. Wel zo prettig met cols als
la Fache of die van deze dag. Om een uur of acht gaan lopen, in westelijke richting nog altijd. Even het begin
zoeken bij de stuw van het meer, vervolgens een gemakkelijk pad, naar de stuwmeren (embalses) en meren
(lacs/ibones) van Arriel. Toen het pad naar het noorden afboog naar de meren toe kwamen we in een ijzige, harde
wind uit het noorden. Bij het eerste meertje een min of meer beschutte plek gevonden voor de eerste pauze. Liepen
langs het eerste, grotere meer over een goed aangelegd pad, met aan het einde een behoorlijk gat, waar het pad
was weggeslagen. Met enig geklauter wel te overbruggen. Vervolgens door een kleine, mooie kloof naar het grotere
tweede meer. Erg mooi daar. Verder omhoog naar het bovenste meer, naar de stuw, in een groot keteldal, omringd
door grote reuzen, met vooral de Palas er bovenuit stekend. Neem het pad linksom daar, de ander leidt naar Col du
Palas. We namen nog een laatste pauze aan het meer, voor we over een grove puinhelling verder gingen. Grote
rotsblokken, met het en der steenmannetjes. Zagen aan de overkant ook mensen omhoog gaan, naar de col du
Palas, wat er van ons af gezien erg ingewikkeld uitzag. Ons pad ging zeer steil omhoog, maar is niet gevaarlijk bij
goed weer. Goed te vinden, wel echt zwaar, moesten flink aan de slag. Ik had er lol in, het was ook gewoon lekker
zo fors omhoog te gaan, met de volle bepakking op de rug: sporten! Stappen van ruim een halve meter moeten
nemen. Holke kwam kreunend en met een schreeuw achter me boven. En wow, wat een uitzicht, erg mooi daar op
de col, waar we dan ook een goede lunchpauze namen. Geweldig uitzicht op het meer en het keteldal. Aan de
andere kant van de col een woest maanlandschap met in de diepte het Lac en de Refuge d’Arrémoulit.
De afdaling was amper een pad te noemen, een route over grote steenblokken en keien, met schijnbaar lukraak
geplaatste steenmannetjes als enige oriëntatiepunten. Behoedzaam gelopen. De snelle klim was nu toch voelbaar in
mijn benen: een knie begon op te spelen. Na een uur waren we bij de refuge. Een erg mooi plekje uitgezocht op
een mini privé plekje tussen de rotsplaten, pal aan het meer. Er kwam nog een wezeltje op bezoek, mooi diertje.
Even een tukje, na een paar nachten slecht geslapen te hebben en later in het koude water gezwommen allebei. Zo
mooi daar.
Aten weer droogvoer, de kleine refuge had geen maaltijd over, was vol. Wel een biertje natuurlijk. Holke was het
droogvoer nu echt zat. Je vult je maag, maar het is dood eten, dat merk je toch.
Het koelde snel af bij het Lac d’Arrémoulit. Toen de zon onderging werd het snel koud. Vroeg de tent in en goed
geslapen.

Dag 5 Refuge d’Arrémoulit ( 2305 m) – Refuge Pombie (2030 m)
+795 –1065 meter, 6½ uur lopen (met pauzes)
Er was regen voorspeld, zei de gardien van de refuge laconiek. Hoe en wat, wist hij ook niet. Daarom maar vroeg
vertrokken, althans, een poging daartoe, het was uiteindelijk toch weer bijna acht uur voor we liepen. Het was
koud. Licht bewolkt nog maar, de zon nog achter de bergen en een ijskoude wind. We namen toch maar niet de als
pittig aangekondigde passage d’Orteig, na de toch best pittige Col de la Fache en Col d’Arrémoulit even genoeg
uitdaging gehad. Daarbij: het leek ons niet zo verstandig om in die ijzige kou en harde wind langs een rotswand
geplakt te zijn. De route die wij kozen, eerst afdalend richting Lac d’Artouste en dan weer omhoog, was zeker niet
eng, maar wel wat zwaar door de wind en de kou en toch weer 250 meter extra omlaag en omhoog. Veel
marmotten in dat stuk, namen het geluid op met mijn telefoontje (een leuke ringtone!). Weer vlot geklommen, blijf
je lekker warm door, liepen een keer sneller dan de tijd die op de bordjes stond aangegeven.
Op de Col d’Arrious waaiden we onze sokken uit, daalden iets af voor een pauze, een verlaat ontbijt met in de
refuge gekochte sandwiches, lekker om weer brood te eten! Vervolgens een lange afdaling door het dal van de
Arrious naar Cabane de Caillou de Soques, oftewel naar de weg tussen Laruns en Col du Pourtalet. Mooi dal, fijne
afdaling. Kregen halverwege voor het eerst in vier dagen weer bereik met de telefoon, we kwamen de iets
bewoondere wereld weer in. Laatste stuk van de afdaling bij een bos, we waren (even) uit het hooggebergte. Namen
een pauze bij een mooi bruggetje, gevolgd door een boswandeling tot aan de weg. Staken de weg snel over, de
enige weg die zouden tegenkomen in onze tocht. Aan de overkant een lieflijk glooiende grasland met schapen.
Maakten daar ons lunch-soepje. Een beetje onduidelijke route aldaar, maar uiteindelijk wijst het zich vanzelf, je
hebt genoeg overzicht. En vervolgens weer omhoog, een lange klim naar Refuge de Pombie, aan de voet van de Pic
du Midi, die we al vanaf de col d’Arrious te zien hadden gekregen. Het weer bleef mooi: licht bewolkt en de wind
was weer afgenomen. Door het bos onhoog, prachtige beuken. En verder omhoog, de bossen uit, de velden door
langs een paar cabanes en kuddes paarden. Nog een laatste ruk tot aan de refuge. We hebben de klim uiteindelijk in
2 uur gemaakt, inclusief pauzes: het lopen gaat vlotter na een paar dagen.
In de refuge meteen gevraagd of we mee konden eten. We waren last gaan krijgen van het toch wat te beperkte
eten, wilden graag weer echt eten. Maar ze zaten vol voor het répas. Wel hadden ze groentesoep en omelet jambon
met brood. Ja graag, doe allebei maar! Dat was brandstof die we erg nodig hadden. En lékker, dat eten! Beiden erg
genoten.
We zetten de tent op in een kleine kom vlak bij de refuge. Het was toch steeds meer gaan betrekken en nu kwamen
de eerste regendruppels. Net op tijd alles opgezet en ingeruimd. De rest van de middag in de tent gelegen en
uitgerust, rits dicht, prima zo. Veel wind, af en toe wat regen. ’s Avonds dan toch maar weer droogvoer, nu ja,
prima na dat goede middageten. Buiten genoten van het onstuimige weer: harde wind, die de wolken over de bergen
joeg, zowel aan de overkant als rondom de Pic du Midi zelf. Samen buiten voor de refuge staan genieten van het
spektakel. Koud, maar mooi.
Weer op tijd de slaapzakken in. ’s Nachts bij een plasbeurt kwam een felle maan achter de wolken vandaan,
prachtig uitzicht.

Dag 6 Refuge Pombie (2030 m) – Refuge d’Ayous (1980 m)
+ 570 –700 meter, 5 uur lopen (met pauzes)
Dat was het dan weer met het slechte weer: de weersvoorspelling was weer goed en we kregen weer zon. Veel



geluk gehad, deze tocht. In de ochtend nog steeds een prachtig wolkenspel, maar met veel meer open lucht en de
Pic du Midi nu vol in het zicht boven ons uit torenend. We namen de makkelijke omweg om de Col de Peyreget
heen, je kunt het jezelf ook een keer gemakkelijk maken. Eenvoudig, maar mooi pad. We werden tot de Col d’Iou
achtervolgd door een grote wolk/mistbank, die ons op de hielen zat, maar niet inhaalde en van toen af was er enkel
weer een strak blauwe lucht. We namen een pauze aan het mooie Lac de Peyreget, waar velen nog aan het opstaan
waren vanuit hun tentjes. 
Rustige, makkelijke wandeling tot aan Cabane de Peyreget, daar links aangehouden en toen steil naar beneden naar
het dal van de Gave de Bious. Eenmaal beneden liepen we tegen cabane de Cap de Pount aan, die een wandelaar
ons had aangeraden vanwege de brébis die daar gemaakt wordt én verkocht. Troffen een lieve, zachtaardige man
met een fluisterstem, van wie we een flinke homp kaas kochten, die we ter plekke op het terras aansneden. Brood
verkocht hij jammer genoeg niet, maar toen hij ons met smaak zag eten kregen we een stuk brood van hemzelf. Erg
aardig. En genoten!
Weer aangesterkt de volgende klim begonnen, een stevig en lang stuk omhoog naar Lac Casterau en vervolgens Lac
Bersau. Zon, klimmen, lekker in mijn element. Het is erg mooi daar, genoeg om te zien. Wel druk daar, veel
dagjesmensen vanaf Lac de Bious Artigues, hele families. We liepen de klim en het stuk tot Refuge d’Ayous aan het
Lac Gentau in de tijd die ervoor stond (1¾ uur) en waren daardoor in 5 uur al klaar met lopen voor die dag. Het
ging steeds rapper: het went snel, het lopen.
Voor de bivak gingen we niet in het veld voor de refuge staan, waar iedereen staat, maar verderop, aan de zuidrand
het meer, met verder niemand in de buurt, behalve een groep paarden. Een prachtige plek. Strakblauwe lucht, zalig
weer. Een ontspannen vakantiemiddag gehouden aldaar, tukje gedaan, gaan zwemmen in het kraakheldere water,
zálig. Erg genoten allebei. Kleren uitgespoeld in het meer (nee, geen zeep, ik zou iet durven bij zo’n mooi water) en
laten drogen in de zon en wind.
’s Avonds biertjes bij refuge. Het was druk, ze lieten de gasten in twee etappes eten, wij waren als tweede aan de
beurt. Met zo’n uitzicht als daar geen straf, maar toch fijn om uiteindelijk nar binnen te gaan: het werd snel koud
na zonsondergang. Erg lekker, goed en voedzaam eten, met de nodige wijn erbij, alles OK. En fijn om uiteindelijk
wel naar je eigen tentje te lopen in dat prachtige landschap in alle stilte.

Dag 7 Refuge d’Ayous (1980 m) – Cabane de Baigt St. Cours (1560 m)
+200 –725 meter, 3½ uur lopen (met pauzes)
De tocht die ik had uitgezet besloeg zeven dagtochten, waar we acht dagen voor hadden. We lagen echter zo zeer
op schema dat we nog een dag over hadden. We besloten wel richting Etsaut te gaan lopen, maar het lekker rustig
aan te doen en in principe ergens halverwege een overnachtingsplek te zoeken. Geen haast om de bergen uit te
gaan. Sliepen daarom uit, geen wekker dit keer, werden pas om haf 8 wakker, dat is laat voor in de bergen. Rits van
de tent open, zon op je gezicht, Lac Gentau en de Pic du Midi voor je, o, wat lekker. En alle tijd van de wereld.
Recht uit de tent bij wijze van douche het meer ingelopen, dat nog spiegelglad was toen we er in gingen zwemmen.
De zon net op, dat waanzinnige uitzicht, wat was dat lekker. Rustig ontbeten, spullen eens gaan pakken, sandwiches
voor onderweg gekocht, water getapt en uiteindelijk pas om kwart voor elf gaan lopen. Laat dus. Maakte niet uit,
tijd genoeg. 
De laatste klim van de reis ging naar Col d’Ayous. Ik liep in grote versnelling snel naar boven. Wat een beloning
daarboven voor die korte klim. We hadden een magnifiek uitzicht over het massief van Pic du Midi met onder ons
het Lac Gentau, aan de andere kant de lange vallei richting Etsaut en een heel ver zicht, uitkijkend boven op de
wolken, die in de verte aan kwamen drijven. Zonder bagage de Pic beklommen, in een half uur heen en weer. Erg
de moeite waard. Wát een uitzicht, 360 graden in de rondte. Zag alle meren liggen van de dag tevoren, prachtig.
Om half een uiteindelijk dan toch de afdaling begonnen: lang, geleidelijk, beetje eentonig als je het moet klimmen,
leek ons. Vroeg in de middag kwamen we bij Cabane de Baigt St Cours, een kleine onbewaakte hut, die recentelijk
helemaal opgeknapt was, zag er piekfijn uit, erg mooi. We waren de enigen en we besloten te blijven. De koning te
rijk: wat een mooi huisje, zo midden in de bergen. Wat rondgehangen, gepoedeld in de beek en daar water
gefilterd. Daar hadden we de filter echt nodig: in de beek stonden koeien, hun mest in en naast de beek, en geen
bron in de buurt. 
Schuin achter de hut hadden we vele vale gieren in de weer gezien en zagen van een afstand dat ze een koe aan het
leegeten waren, lag er nog niet zo lang. We besloten ze te naderen en voorzichtig, heel geleidelijk om ze niet af te
schrikken klommen we naar het karkas toe, tot op zo’n tien meter afstand, om foto’s en filmpjes te maken. Rare
beesten die gieren: veel ruzie makend, zonder dat ze uiteindelijk aan eten toe lijken te komen. Er zat uiteindelijk
een groep van zo’n zestig stuks, echt enorm.Weer beneden, tegen de avondschemering vloog het grootste deel plots
op, een vlucht van zeker vijftig gieren over ons hoofd, die verderop in het dal bleef rondcirkelen. Enkelen bleven
achter en tot de duisternis inviel samen met het neerdalen van de avondmist bleven er gieren rondhangen,
aanvliegen en vooral ruzie maken.
Aten voor het laatst droogvoer, Holke kon het niet meer zien en at kaas, worst en koeken. Avond op een bankje
voor “ons” privé-huisje. Sliepen op de vide in het huisje, mooie houten vloer en recht een keer, ook eens lekker.

Dag 8 Cabane de Baigt St. Cours (1560 m) – Etsaut (590 m) à Pau
–970 meter, 3¼ uur lopen (met pauzes)
Goed geslapen in de cabane, in alle rust van dat huisje. Hadden wederom alle tijd. Gepakt en gezakt met wat extra
afval uit dat mooie hutje weer op weg. Vlak na het huisje de parkgrens bereikt en het bos in, met nog af en toe een
laatste blik op de bergen. Uiteindelijk een steile afdaling naar Chemin de la Mature, een uitgehakt pad langs een
nauwe canyon. Mooie canyon, en vrij druk bezocht. Wij waren in de luxe positie dat we afdaalden, het is daar vrij
steil, de meesten die we tegenkwamen kwamen uit het dal omhoog.
En dan plots de bewoonde wereld: een fort, zicht op een weg met autoverkeer en met de laatste mueslikoeken in
de hand liepen we een parking op. De wegaanduiding was onduidelijk daar. We namen de oude GR 10 (nu vervallen)
bergopwaarts de verharde weg volgend, een half uurtje asfalt, om van daar af een mooi kronkelend paadje naar
beneden te volgen langs ezeltjes en door een dicht bos, over oude hollewegen, erg mooi stukje. En dan plots: klaar,
gearriveerd in Etsaut. Toch nog een wandeling van een kleine drieënhalf uur, aardig tochtje.
Geluncht op het pleintje in een restaurantje met de toepasselijke naam “Le Randonneur”, de bus naar Oloron
genomen en daar de trein naar Pau.
Na wat omzwervingen in Pau (we zochten een camping, waar ik ooit eerder was geweest, maar die bleek niet meer
te bestaan, was opgeheven) bij de jeugdherberg terecht gekomen, Auberge de Jeunesse Michel Hounau (Rue Michel
Hounau), op loopafstand van het centrum. Geweldige overnachtingsplek: ruime dubbele kamer, waar we onze natte
tent te drogen konden hangen, prima bedden, niets mis mee.
’s Avonds uit eten gegaan natuurlijk, op een terras op het drukke, toeristische, maar heel sfeervolle Place des Etats.

Dag 9 Pau – Amsterdam
Nog even de stad in , cadeautjes kopen voor thuis, de spullen opgehaald en met de bus naar het vliegveld, terug
naar Nederland. Tot volgend jaar…



Conclusie
Prachtige tocht zonder grote moeilijkheden, en geheel en al buiten de bewoonde wereld. Alleen

uitkijken als je vroeg in het seizoen gaat voor wat betreft de sneeuw op Col de la Fache en Col de

Arrémoulit, die dan wel pittig kunnen zijn.

Reacties

Niemand heeft gereageerd tot nu toe.

U bent aan het woord

Naam:

Email:

Locatie:

Website:

 Onthou mijn gegevens

 Hou me op de hoogte van verdere reacties?
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