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Verslagen  >  Vluchten naar de Picos de Europa

Vluchten naar de Picos de Europa

Driedaagse in Spanje's wildste kalksteenmassief

In juni 2011 ben ik met een collega voor het werk in Noord-Spanje. Geen slechte locatie en tijdstip,

dus komen Elien en enkele vriendinnen uit België over en plakken we er nog een week vakantie

achteraan in Baskenland en Cantabrië. Omdat een week citytrippen ons wat te veel is, besluiten we

een paar dagen te ontsnappen naar de Picos de Europa wanneer de weersvoorspellingen goed zijn.

We willen graag eens hoog in het Centale massief geraken en doorheen de Cares-kloof lopen, maar

een duidelijk plan is er niet.

Verslag van Willem, 16 augustus 2011.

Dag 1: 19/06/2011: Funicular de Fuente Dé (1850m) – Refugio Cabaña Verónica (2360m)

Vertrek: 14u55
Aankomst: 20u50
Afstand: 7km
Klimmen: 770m
Dalen: 260m
Bergtoppen: Torre de los Horcados Rojos (2503m)

We nemen ‘s ochtends vroeg de bus van Bilbao naar Santander en stappen daar na een uurtje wachten over op die
naar het mooie en gezellige Potes. Na een erg vlotte lift (2e auto stopt!) met een leuk Spaans gezin reizen we in
één keer door tot Fuente Dé, onze poort tot de Picos de Europa. In tegenstelling tot de voorbije dagen is het
prachtig weer. Het is al een stuk voorbij 14u en om tijd te winnen besluiten we met de kabelbaan die hier vertrekt
nog eens 750m hoger te geraken. Er komen net enkele bussen toeristen aan zodat er een lange wachtrij staat aan de
ingang van de Funicular. We drinken nog een cola op het terras van één van de vele café’s tot die is opgelost.

Een enkel traject van 4 minuten tot boven kost 9,5€. Goed ja, als dat ons toelaat om vanavond nog hoog in de
bergen te geraken hebben we het er wel voor over. Het is wel een indrukwekkend zicht om tegen een razend tempo
de toppen te voorschijn te zien komen. De eerste aanblik van het centrale massief van de Picos de Europa is wild,
kaal en ruig. Boven loopt heel wat volk rond. De meeste dagjesmensen geraken echter niet verder dan het terras van
de Funicular, dus dat verbetert al snel wanneer we op pad gaan. Af en toe kruisen we nog een groepje tegenliggers.
Het pad is aanvankelijk erg breed en loopt pal onder de quasi loodrechte zuidwestwand van de Pena Olvidada
(2406m) door. Links onder ons staan enkele koeien te grazen op het gras van de Hoyos de Lloroza, een dolinevlakte
met verspreid enkele half uitgedroogde meertjes die later in de zomer allicht helemaal droog staan.

Na een dik half uur is het gedaan met het brede grindpad, dat in zuidelijk richting afbuigt naar de Collado de
Fuente Escondida. Ook onze route blijft steeds duidelijk en klimt hoofzakelijk door puin en blokken verder in zigzags
omhoog. Groen is er inmiddels niet meer te bespeuren. Het doet me qua terrein een beetje denken aan de aanloop
naar Brèche de Roland via de Grutta Castaret in de Spaanse Pyreneeën. Vele karstgaten zijn nog dik gevuld met
sneeuw. Hogerop traverseert ook het pad nog enkele kleine sneeuwvelden. Nadat we onder de zuidflank van de
Torre de los Horcados Rojos zijn doorgelopen buigen we naar links af en klimmen over een groot sneeuwveld door
tot we de Refugio Veronica bereiken.

Deze hut, een zilverkleurige halve bol met een doormeter van zowat 4m die er wat uitziet als een ruimtetuig, biedt
slaapplaats voor zes mensen. Enkele Spanjaarden zitten op het terras iets te drinken, maar we blijken voorlopig de
enige overnachters te zijn en dat zal ook zo blijven. Het vreemde aan deze piepkleine hut is dat ze de hele zomer
door bemand wordt. Huttenwaard is Jésus, een sympathieke kerel van rond de 30 uit Madrid. Warme maaltijden of
zelfs water zijn er niet. Jésus loopt elke ochtend met een lege rugzak naar de Funicular, en keert met een volle vol
blikjes cola, bier, kleine snacks én vijf liter water om zelf de dag mee door te komen terug. Betaald wordt hij niet
om hier te zitten, maar de opbrengst van de verkoop mag hij houden. Voor onze overnachting betalen we 8€.

Iets na 18u beginnen we aan de Torre de los Horcados Rojos (2503m), een topje dat zich makkelijk laat beklimmen
vanaf de Horcados Rojos (2345m). Na een korte afdaling terug naar het pad (2270m) klimmen we door puin en
enkele sneeuwvelden eerst naar de col toe. Vervolgens gaat het over een zigzagspoor door het puin verder naar de
top. Hoewel de top eigelijk 100m te laag is om overal overheen te kijken, mag het uitzicht meer dan gezien worden.
In het noorden is de bekende Naranjo de Bulnes (2518m), ongetwijfeld Europa’s grootste fallus, tevoorschijn
gekomen. De route vanaf de Horados Rojos (2345m) naar de voet loopt door twee erg grote dolines waar je in de
winter beter niet in gaat bivakkeren wil je niet doodvriezen. In het noordwesten prijkt de Torrecerredo, met zijn
2650m de hoogste top van de Picos de Europa. In het westen kijken we uit op de pyramidale Pico Tesorero (2563m),
met links daarachter een frontaal zicht op een lange graat met als hoogste toppen Torre Blanca (2609m) en Torre de
Llambrion (2642m). Overal liggen nog erg veel grote sneeuwvelden. Verrassend is het zicht in zuidelijke richting, dat
het andere gezicht van het Cantabrische Scheidingsgebergte toont: zachte groene hellingen, brede kammen en hier
en daar een steile kalksteenpuist als Espiguëte (2459m). Dit gebied moet zich lenen tot het maken van erg mooie
wintertrekkings.

Beschrijving
Picos de Europa, Noord-Spanje

Geschatte totale afstand
Zowat 40km en 2000m klimmen/dalen

Kaarten
Editorial Alpina – Picos de Europa 1/50000

GPS coordinaten vertrekpunt
43.153613956582554 (lat), -4.805241823196411
(lng)

Deelnemers
Elien & Willem

Reisdatum 
van 19 juni tot 21 juni 2011

Type van de activiteit
Wandelen

Moeilijkheidsgraad
Eenvoudig. Goede conditie vereist.
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Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Pas na 20u beginnen we terug aan de afdaling. Onderweg komen we enkele gemzen tegen die mooi blijven poseren
voor de foto. Zonder problemen bereiken we de hut. We genieten iets hogerop bij zonsondergang nog van de
alpenglow op de toppen, worden door Jésus nog getrakteerd op een kop thee en gaan daarna slapen. Jésus neemt
z’n matje en slaapzak en legt zich zoals elke nacht buiten onder de sterren. Ik zet m’n wekker reeds om 5u45, want
morgen wil ik bij zonsopkomst graag opnieuw op de top staan.

Dag 2: 20/06/2011: Refugio Cabaña Veronica – Posada de Baldeón – Caín

Vertrek: 6u00
Aankomst: 16u30
Afstand: 19km
Klimmen: 990m
Dalen: 1650m
Bergtoppen: Torre de los Horcados Rojos (2503m)

We staan op om 5u45, eten snel iets en gaan rond 6u op pad. Er is net genoeg schemerlicht om vlot te kunnen
stappen. Ik vertrek terug naar de top van de Torre de los Horcados Rojos (2503m), terwijl Elien het topje boven de
refuge beklimt. Ik glibber snel de sneeuwvelden naar beneden om terug aansluiting te vinden op het pad en klim
daarna zo snel ik kan eerst naar de col en daarna over het zigzagspoor omhoog. Ik heb op voorhand niet opgezocht
om hoe laat de zon precies op komt, en wil zeker niet te laat komen. Compleet buiten adem bereik ik de top, maar
ik ben wel op tijd. Het is 6u20 en de schemering is nog volop aan de gang. Het is een magisch zicht om de nacht
nog in de dalen te zien liggen. Uiteindelijk duurt het nog meer dan een kwartier voor de alpenglow op de hoogste
toppen verschijnt. Zelf zit ik verscholen achter de top van de Tirros Navaro (2599m), waardoor ik nog meer dan een
half uur moet wachten op mijn eerste zonnestralen. Ik geniet nog een hele poos van het uitzicht en daal rond 7u30
terug af naar de hut. We ontbijten nog snel met Jésus, die vervolgens naar de kabellift vertrekt om z’n dagelijkse
portie rantsoenen op te pikken vóór de eerste dagjesmensen aankomen.

Oorspronkelijk wilden we nu zelf in zuidelijke richting de Collado Ancha (2352m) oversteken en vervolgens doorheen
het Canal de Asotín afdalen richting Cordinanes de Valdéon. Maar het feit dat er geen water is aan de refuge en we
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geen vuurtje hebben om sneeuw te smelten zorgt dat we terug moeten afdalen naar de Funicular. Bovendien ligt er
nog veel sneeuw op de col, die er betrekkelijk steil uit ziet. Na te hebben ingepakt beginnen we dus terug af te
dalen langs dezelfde route als gisteren. Onderweg komen we niemand tegen. De eerste gondel met dagjesmensen
komt pas omhoog om 10u. Kort voor we de kabellift bereiken kruisen we Jésus, die zich met een rugzak van nu 25kg
naar boven zwoegt. Om exact 10u bereiken we de lift. We betalen opnieuw 9,5€ en staan 5 minuten later alweer
beneden in Fuente Dé. Op het terras van gisteren eten we een belegd broodje en gaan we binnen in de toiletten
onze waterzakken vullen.

Zo rond 11u gaan we terug op pad. Ons alternatief om naar het dal van de Rio Cares te geraken is de Collado de
Valdéon (1779m). Het eerste deel van de klim loopt over een typische Spaanse pista, een brede grindweg die zoals
steeds garant staat voor stoempen, zweten, foeteren en vooral weinig uitzicht. Pas na meer dan een uur kunnen we
op zowat 1500m rechts afbuigen en over een leuk pad door het gras verderklimmen naar een vervallen cabaña.
Daarbij hebben we steeds uitzicht op de zuidflank van Torre de Salinas (2447m) en Pena Remona (2239m). Ik waan
me in het Tendenera-massief in de Pyreneeën. Naar het zuiden opent zich intussen opnieuw een uitzicht op het
massief van Pena Prieta. Over een aardeweg tussen hagen van bloeiende brem klimmen we rustig verder tot we rond
13u40 de Collado de Valdéon bereiken (1779m). Aan de westzijde van de col opent zich een wijds uitzicht op nog
een eindeloze rij bergen in de Cordillera Cantabrica. Hier kan je gerust een paar weken komen ronddwalen.

We nemen een lange pauze in het gras en beginnen daarna aan de afdaling over een rood/geel gemarkeerde route
richting Posada de Valdeon. Geleidelijk komt ook het westelijke massief van de Picos de Europa in zicht, dat er al
net zo steil en ruig uit ziet als het centrale. We stappen gezapig verder door weiland met verspreid enkele cabañas.
Het is nog een heel eind lopen tot we uiteindelijk het dal bereiken. De hitte weegt door. In het dorpje wachten we
op het einde van de siesta om brood, kaas, yoghurt en fruit te kopen in zo’n typisch Spaans piepklein supermarktje.
We spelen alles binnen op een bankje aan de kerk en gaan vervolgens liften op de weg naar Caín. Alweer is het de
tweede auto die ons meeneemt. We krijgen al een voorproefje voor morgen wanneer we ons over de smalle weg
door de nauwe canyon naar beneden slingeren. Caín zelf is een parel van een dorpje, diep ingesloten tussen
hectometers hoge rotswanden en nog niet echt ten prooi gevallen aan het toerisme. We vinden overnachting voor
14€ per persoon in één van de drie albergues.

Dag 3: 21/06/2011: Caín – Puente Poncebos

Vertrek: 11u30
Aankomst: 16u00
Afstand: 12km
Klimmen: 200m
Dalen: 410m

We slapen ’s ochtends uit na het vroege opstaan van de voorbije twee dagen en ontbijten aan de oevers van de Rio
Cares bij de kampplaats aan de noordzijde van het dorp. Het is nog steeds mooi weer maar aan de verspreide
aanwezigheid van altocumulus castellanus valt reeds op te maken dat het stilaan onstabieler wordt. Heel erg is dat
niet want onze slotetappe is een relatief korte maar erg spectaculaire wandeling doorheen de Gargante de los
Cares, het diepe kloofdal waardoor de Rio Cares zich een weg van zuid naar noord dwars doorheen de Picos de
Europa wurmt. Het Senda de los Cares, het pad dat zich boven de rivier langs de wanden van de kloof slingert, is er
eentje met een verhaal. De aanleg van de oorspronkelijke route dateert van rond het einde van de Eerste
Wereldoorlog en hangt samen met de constructie van Hydroelektrische centrale van Poncebos. Aan een stuw net net
noorden van Caín wordt een groot deel van het water van de Rio Cares afgeleid en doorheen een 15km lang kanaal
met tientallen tunnels langs de Cares-kloof afgeleid tot de centrale. De aanleg van dit kanaal was logistiek
onmogelijk zonder pad. Bij de constructie ervan kwamen meerdere arbeiders om het leven.

Al na enkele minuten wandelen bereiken we het stuw op de Rio Cares. Meteen daarna loopt het pad door enkele
tunnels en gallerijen. We moeten ons regelmatig bukken om erdoor te kunnen. De kloof is hier nauwelijks breder dan
de Rio Cares zelf. Het is een erg indrukwekkend stuk. Via de Puente de los Rebecos en de Puente Bolin steken we ze
zelfs tot twee maal toe over. Verderop opent het dal zich stilaan wat en wordt de ware diepte ervan pas echt
duidelijk. Sommige toppen torenen tot anderhalve kilometer boven ons uit. Er drijven wat wolkenflarden langs de
hellingen. Omdat het waterkanaal, dat nu en dan zichtbaar is tussen de tunnels in, een hellingsgraad heeft van
slechts 1/1000, klimmen we langzaam hoger boven de bodem van het dal uit. De route gaat op geen enkel moment
vervelen. Meer dan drie uur lang slingeren we ons door tunneltjes en langs loodrechte kalksteenwanden. We komen
enkele tientallen mensen tegen, een stuk minder dan de stormloop die hier in de zomer blijkbaar plaatsgrijpt. Naar
verluidt wordt de kloof elk jaar door 200000 mensen bezocht…. In het voor- of najaar komen is dus de boodschap.

Na nog een stukje klimmen tot een laatste uitzichtspunt over het dal dalen we uiteindelijk af naar Puente Poncebos.
We zoeken een plekje langs de rivier voor een bad en gaan daarna liften tot Arenas de Cabrales, een dorp waar je
nog een grote hotelkamer voor twee vindt voor 40€ (of 45€ met bubbelbad!) en waar we ’s avonds een pintje en
een groot glas wijn gaan drinken voor samen 2,20€… Reden te meer om lang te blijven zitten nagenieten van een
geslaagd tochtje.
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Conclusie
De ruigheid van de Picos de Europa heeft me toch verrast. Zoiets is in de Pyreneeën nergens terug te

vinden. De Cares-kloof is de mooiste in zijn soort die ik ooit mocht aanschouwen. Naar de Picos kom ik

zeker nog terug voor een langere tocht.

Kaartmateriaal van de gelopen route is terug te vinden in het fotoalbum.

Reacties

scabiosa op 05 september 2011 om 20:21

Ziet er zalig uit!! 
Daar moet ik ook es heen…

Okje op 09 september 2011 om 12:46

Deze zomer ook kunnen genieten van het prachtige maar zeer steile en ruige landschap  Wij deden
een prachtige vierdaagse in dat massief en konden karst in al zijn vormen aanschouwen, echt de
moeite!
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