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37 dagen door de Westelijke en Centrale
Pyreneeën

Zoek

LOKATIE

Eén worden met een van Europa's mooiste gebergtes
Na 90 dagen in de Pyreneeën in de zomers van 2007 en 2008 had ik het gevoel nog werk aan de
winkel te hebben. Ik besloot m’n laatste lange (studenten)zomervakantie opnieuw alles in te zetten
op een monstertocht in mijn geliefde gebergte. Daarmee hoopte ik nog wat blinde vlekken op de
kaart te verkennen en enkele iconische toppen als Vignemale en Perdiguero te beklimmen. De
nodige aandacht besteedde ik ook aan het uittekenen van trajecten door veel minder bekende
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massieven, zoals bij Castillo de Acher, Bisaurin of Tendenera.
Ondanks tal van mooie momenten had ik de eerste weken dikwijls het gevoel bezig te zijn aan een
tocht van “net niet”. Door de dikwijls moordende hitte en kleine tegenvallertjes bleven echte
memorabele hoogtepunten uit. Alles veranderde na een bivak vlakbij de top van de Vignemale. Vanaf
dat moment werd het de tocht van wél. Ik beleefde de 15 beste trekkingdagen van m’n leven, dagen
waarin alles leek te lukken en die werden bekroond met een topbivak op de Bachimala.
Het nodige geluk had ik ook met de weersomstandigheden. Mede door een degelijke planning liep ik
37 dagen lang geen minuut in de regen.
Dit verslag schreef ik in de eerste plaats als herinnering voor mezelf. Alleen echt dappere zielen
zullen zich er doorheen spartelen. Onderaan heb ik een zo volledig mogelijk overzicht proberen
neerpennen van het openbaar vervoer naar de streek. In het fotoalbum is gedetailleerd
kaartmateriaal van de volledige route te vinden.

Verslag van Willem, 04 december 2010.

Beschrijving
De Westelijke en Centrale Pyreneeën, tussen
Lescun en Luchon
Geschatte totale afstand
Ongeveer 390km, zowat 32km klimmen en
dalen.
Kaarten
Cartes de Randonnées 1/50000, N°3 Béarn
Editorial Alpina E-25, Valles de Anso y Echo
Editorial Alpina E-40, Valle de Tena
IGN Top25 1748OT Gavarnie – Luz-St-Sauveur
Mapa Excursionista/Carte de Randonnées
1/50000, N°23 Aneto – Posets
GPS coordinaten vertrekpunt
42.93290767563596 (lat), -0.6354475021362305
(lng)

STEEKKAART
Deelnemers
9 dagen met Elien, 10 dagen solo, 10 dagen met
Fre/Okje en tot slot nog eens 8 dagen solo
Reisdatum
van 03 juli tot 09 augustus 2010
Type van de activiteit
Wandelen
Moeilijkheidsgraad
Zwaar en af en toe wat technisch.

FOTOALBUM

Etappeoverzicht :
Elien + Willem:
Dag 1: 03/07/2010: Lescun (890m) – Plateau de Pédain (1360m) (+580/-110)
Dag 2 : 04/07/2010: Plateau de Pédain (1360m) – Ibon de Acherito (1860m) (+800/-300)
Dag 3 : 05/07/2010: Ibon de Acherito (1860m) – Planas de la Contienda (2060m) (+1060/-860)
Dag 4 : 06/07/2010: Planas de la Contienda (2060m) – Foya de Secus (1900m) (+560/-720)

Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

5
6
7
8
9

:
:
:
:
:

07/07/2010:
08/07/2010:
09/07/2010:
10/07/2010:
11/07/2010:

Foya de Secus (1900m) – Paul de Vernera (2060m) (+920/-760)
Paul de Vernera (2060m) – Pleta de Causiat (1580m) (+300/-780)
Pleta de Causiat (1580m) – Col de Somport (1630m) + rustdag (+160/-110)
Canfranc-Estacion (1200m) – Col de Pourtalet (1790m) (+980/-390)
Rustdag Col de Pourtalet (1790m) – Pau

Solo Willem:
Dag 10 : 12/07/2010:
Dag 11 : 13/07/2010:
Dag 12 : 14/07/2010:
Dag 13 : 15/07/2010:

Pau – Col de Pourtalet (1790m) – Ibones de Anayet (2230m) (+540/-100)
Ibones de Anayet (2230m) – Ibon de la Sierra (2020m) (+1320/-1530)
Ibon de la Sierra (2020m) – Escarilla (1170m) (+420/-1170)
Escarilla (1170m) – Ibon de Sabocos (1900m) (+1050/-320)

Dag
Dag
Dag
Dag
Dag
Dag

Ibon de Sabocos (1900m) – Ibon de Ordiso (2340m) (+1460/-1020)
Ibon de Ordiso (2340m) – Ibon del Brazato (2370m) (+1200/-1170)
Ibon del Brazato (2370m) – Embalse de Bachimana (2220m) (+1220/-1370)
Embalse de Bachimana (2220m) – Valle de la Facha (2220m) (+1110/-1110)
Valle de la Facha (2220m) – Lacs de l’Embarrat (2140m) (+1250/-1330)
Lacs de l’Embarrat (2140m) – Cauterets (940m) (+250/-1450)

14
15
16
17
18
19

:
:
:
:
:
:

16/07/2010:
17/07/2010:
18/07/2010:
19/07/2010:
20/07/2010:
21/07/2010:

Okje/Fre + Willem:
Dag 20 : 22/07/2010:
Dag 21 : 23/07/2010:
Dag 22 : 24/07/2010:
Dag 23 : 25/07/2010:
Dag 24 : 26/07/2010:
Dag 25 : 27/07/2010:
Dag 26 : 28/07/2010:
Dag 27 : 29/07/2010:
Dag 28 : 30/07/2010:
Dag 29 : 31/07/2010:

Rustdag Cauterets
Cauterets (940m) – Lac d’Estom (1800m) (+950/-50)
Lac d’Estom (1800m) – Col de Cerbillona (3200m) (+1970/-570)
Col de Cerbillona (3200m) – Vallée de Sause Dessus (1900m) (+200/-1500)
Vallée de Sause Dessus (1900m) – Bareilles (1290m) -> Luz (+180/-790)
Luz-Saint-Sauveur (700m) – Lac deth Mail (2340m) (+1740/-100)
Lac deth Mail (2340m) – Lac de Cap de Long (2160m) (+970/-1150)
Lac Cap de Long (2160m) – Gours de Cap de Long (2860m) (+1000/-300)
Gours de Cap de Long (2860m) – Lacs de Barroude (2350m) (+1050/-1560)
Lacs de Barroude (2350m) – Tunel de Bielsa (ESP) (1680m) (+400/-1080)

Solo Willem:
Dag 30 : 01/08/2010:
Dag 31 : 02/08/2010:
Dag 32 : 03/08/2010:
Dag 33 : 04/08/2010:
Dag 34 : 05/08/2010:
Dag 35 : 06/08/2010:
Dag 36 : 07/08/2010:
Dag 37 : 08/08/2010:

Plan (1080m) – Refugio de Armera (1880m) (+1280/-480)
Refugio de Armena (1880m) – Puente Pescados (1230m) (+630/-1280)
Puente Pescados (1230m) – Bachimala (3174m) (+1700/-200)
Bachimala (3174m) – Lacs d’Aygues Tortes (2250m) (+690/-1610)
Lacs d’Aygues Tortes (2250m) – Lac des Isclots (2390m) (+570/-430)
Lac des Isclots (2390m) – Ibon Blanc de Lliterola (2750m) (+1690/-1330)
Ibon Blanc Lliterola (2750m) – Ibon de Gorgutas (2320m) (+1000/-1430)
Ibon de Gorgutas (2320m) – Cirque du Lis (1110m) (+400/-1610)

Dag 0/1: 02/07/2010 – 03/07/2010: Gent – Lescun (890m) – Plateau de Pédain (1360m)
Start: 11u30
Finish: 15u15
Wandeltijd: 2u30
Afstand: 10km
Klimmen: 580m
Dalen: 110m
Weer: Aanvankelijk mist & late wolken, ’s middags opklarend, ’s avonds onweer
We schrijven begin juli 2010. Ons Belgenland kreunde onder een zinderende hitte, met temperaturen die opliepen
tot rond de 35 graden. We spoorden naar Brussel-Zuid, waar we moesten vaststellen dat door de warmte een
probleem met de wissels was opgetreden nabij Halle: alle Thalys-treinen hadden hierdoor een uur vertraging.
Hoewel we een ruime marge van bijna 2 uur hadden ingebouwd voor onze overstap (inclusief stuk met de metro) in
Parijs, stak de stress al meteen de kop op. Gelukkig was onze Thalys net de eerste van de avond die terug min of
meer op tijd reed. Onderweg naar Parijs reden we een onweersbui door, maar in de lichtstad was het nog minstens
even warm als in Brussel. Op de drukke metro lieten we met de rugzak op de schoot alweer een extra litertje
zweet. In het station van Paris Austerlitz zaten we nog een tijdje te wachten tot we de nachttrein naar Pau op
konden. In de slaapcabines van 6 was het al even ondraaglijk als buiten. Gelukkig had ik bij het boeken expres de
bovenste bedden gekozen, vanwaar je de contole hebt op de bediening van de airco. De knop ging meteen naar de
allerkoudste stand. Van zodra de trein zich in beweging zette werd het slaapklimaat draaglijk. We zaten in de cabine
met een koppel van rond de 35, met 2 kinderen die ik op zowat 5 en 10 jaar oud schatte. Goed gezelschap, want al
snel werd het helemaal stil en we hadden een redelijke nachtrust.
Toen we de volgende ochtend richting Pau bolden, was het uitzicht buiten helemaal anders. Het was grijs met een
wolkenbasis die maar net boven de heuveltoppen hing. Toen we uitstapten was het een graad of 10 kouder dan
thuis. Dat was beter! Aan het station was het een komen en gaan van wandelaars, velen van hen Santiagogangers die
de route over Col de Somport zouden lopen. Omdat er gewerkt werd op het spoor naar Oloron-St-Marie, waren we
aangewezen op een vervangbus die rond 7u35 zou vertrekken. Dat was tenminste wat ik op voorhand op internet had
gelezen, want die bus bleek alleen op de dienstregeling te bestaan. We moesten dus nog een hele poos wachten tot
rond 9u05 de volgende bus aankwam. Onderweg was het al meteen vechten tegen de slaap. Een tijdje stonden we in
de file. Er was een zwaar ongeluk gebeurd en de overvloedige aanwezigheid van politie en ambulances liet niet veel
goeds vermoeden.
Aangekomen in Oloron konden we meteen overstappen op de bus doorheen het Vallée d’Aspe naar Col de Somport
en Canfranc-Estacion. We betaalden elk 5,40€ voor het traject tot Pont-de-Lescun. Daar aangekomen hadden we
meteen een lift te pakken tot het dorp. Na de haarspelden te zijn doorgesjeesd in de koffer moest onze maag even
bekomen. We kochten nog een stokbrood en een appel in het piepkleine winkeltje en konden rond 11u30 dan
eindelijk echt op stap.

Het weer was voorlopig niet al te best. Het was betrokken met een wolkenbasis die maar net boven het dorp hing.
De hoop om de Cirque d’Ansabère dit jaar te zien te krijgen zakte me al meteen in de schoenen. Drie jaar geleden
was ik ze doorgewandeld in identiek dezelfde, grijze omstandigheden. Nauwelijks waren we het dorp uitgewandeld
of we kregen het gezelschap van een straathond. Een voorbijrijdende autochauffeur raadde ons aan er stenen naar
te werpen om ‘m kwijt te raken. Welk formaat we ook probeerden, het beest bleef ze met plezier incasseren en
liep verder mee tot de camping een kilometertje buiten het dorp. Hoewel het al begin juli was, waren er nog quasi
geen bezoekers te bespeuren. We stopten even om onze waterzakken te vullen en Elien stak haar lenzen in. Aan de
uitbaatster vroegen we of er een alternatieve route was om het campingterrein te verlaten, want onze viervoetige
vriend zat ons bij de ingang braafjes op te wachten om straks verder mee te lopen. Ze wees ons op een smal pad
doorheen de varens. Al snel ging dit pad over in een modderige veldweg, om vlak voor de afslag naar Pont de la
Bigue weer uit te komen op het smalle asfaltwegje naar de Cirque d’Ansabère. Na een minuut of tien waren we er
stilaan gerust op dat we de hond definitief hadden afgeschud.
We maalden verder de saaie asfaltkilometers af tot Pont de Masousa (960m), waar we een eerste pauze namen om
wat te eten. De wolkenbasis hing intussen nog maar een paar honderd meter boven onze hoofden, en toen we iets
na 14u over een door het bos kronkelende grindweg het Plateau Lamary (1170m) hadden bereikt, werden we reeds
periodiek in de mist gehuld. Aanvankelijk was het de bedoeling om nog wat hoger de Cirque d’Ansabère in te
stappen, maar dat leek nu niet al te zinvol meer. We hadden bovendien geen van beiden zin om in de mist te
bivakkeren. Stilaan begonnen we dus reeds een geschikte bivakplak te zoeken nabij het brugje over de beek.
Nauwelijks waren we daarmee bezig, of het begon plots op te klaren. In een mum van tijd maakte de Pic Pouré de
Lamary (1915m) zich vrij uit de wolken en niet veel later konden we al zonnecrème gaan smeren. Uiteraard maakten
we ons ook meteen terug klaar om nog wat verder te trekken.
Over een breed pad klommen we nu verder door het bos omhoog tot we rond 15u15 het Plateau de Pédain (1360m)
bereikten, een grote vlakte waar verschillende stroompjes zich samenvlechtten tot de Ruisseau d’Ansabère, die hier
een erg stenige bedding had. Een kudde koeien stond wat verderop te grazen. Maar wat vooral in het oog sprong
waren de machtige kalksteentanden van de Aiguilles d’Ansabère (2377m) die in het westen trots boven het plateau
uittorenden. We twijfelden niet lang en plaatsten de tent op een hoge oeverwal aan de uiterste zuidoostzijde van
het plateau, langs de zuidzijde van de beek, vanwaar we een mooi overzicht hadden op het landschap. ’s Avonds
hadden we nog het nodige werk met de nieuwschierige kudde koeien op afstand te houden. Rond 19u werden we
dan opnieuw in de mist gehuld en niet veel later begon het matig te onweren: zowaar alle weeringrediënten voor de
komende weken op één dag! We hadden nog wat slaap in te halen en lagen nog voor het donker onder het dons.

Dag 2 : 04/07/2010: Plateau de Pédain (1360m) – Ibon de Acherito (1860m)
Start: 8u45
Finish: 13u20
Wandeltijd: 2u25
Afstand: 7km
Klimmen: 800m
Dalen: 300m
Weer: Opstijgende mist in Frankrijk, zonnig met later cumulus in Spanje

We hadden voor onze eerste ochtend nog geen wekker gezet. Rond 7u30 werd ik wakker van de eerste zonnestralen
op de tent. Het was prachtig helder weer. De Aiguilles d’Ansabère werden prachtig verlicht door de ochtendzon. Het
licht werd bijzonder mooi verstrooid door de ochtendnevel die nog door het dal dwaalde. Het zou een prachtige dag
gaan worden. We stonden meteen op en waren rond 8u45 op pad. Vandaag stond er een etappe op het programma
die ik drie jaar terug ook al eens had gelopen, maar toen kreeg ik in Frankrijk niets te zien door continue dichte
mist tot op de grenskam. Het zag er naar uit dat het ditmaal wel zou gaan lukken.
Vanaf het plateau was het meteen steil klimmen over een breed, zigzaggend bospad met gele markeringen. Na een
halfuur klommen we boven de boomgrens uit en naderden we stilaan de Cabanes d’Ansabère. De bleke
kalksteenmuren van de Cirque d’Ansabère, die hoog boven de frisgroene hellingen uittorenden, zorgden voor een
schitterend kader. Intussen konden we opmerken dat lager in het dal nog steeds mist lag, mist die zoals steeds
langzaam omhoog kwam gekropen nu de temperatuur begon te stijgen. Aan de cabane werden we opgewacht door
een kwartet vervaarlijk grommende honden. Drie jaar terug kreeg één van m’n tochtgezellen hier van die beesten
een beet in het bovenbeen. Blijkbaar was er dus sindsdien niet veel veranderd. Vreemd, want elders in de Pyreneeën
had ik nooit problemen met herdershonden. Veel van z’n kaas zal de herder op die manier wel niet verkopen. We
maakten een ruime omweg rond de cabane, zigzaggend tussen de huizengrote kalksteenblokken die hier aan de tong
van de lange puinhelling onder de Aiguilles d’Ansabère (ik vind het nog steeds één van de mooiste puinhellingen van

de Pyreneeën) verspreid in het groen lagen.
Buiten de actieradius van de honden hielden we een korte pauze in het gras, dat nog goed nat was van de dauw. Erg
lang trokken we het echter niet, want de mist was stilaan aan een inhaalbeweging bezig. Nu en dan waaiden ons
reeds enkele verdwaalde flarden voorbij. We vervolgden de erg genietbare route naar het Lac d’Ansabère. Enkel het
laatste stuk naar het meertje werd het een stuk steiler. We kwamen er aan iets na 10u. We lieten de rugzakken
even liggen en maakten een rondje rond het kristalheldere meer, waarin het wemelde van de kikkervisjes. Het Lac
d’Ansabère is overigens het meest westelijke natuurlijke bergmeer van de Pyreneeën. Ondanks het natte klimaat zijn
er afgezien van een verdwaalde plas geen bergmeertjes in het groene Baskenland.

Vanaf het meer werd de route verder naar de grenskam iets vager. We klommen eerst redelijk steil in zuidwestelijke
richting over een vaag pad verder, om daarna in westelijke richting min of meer en traversant door te steken naar
de Col d’Ansabère (1986m) op de grenskam. Het was zowat 11u30 toen we de col bereikten. De opstijgende
bewolking uit Frankrijk had ons net ingehaald, waardoor het dal er nu verborgen bleef. Toppen als de Pic d’Ansabère
(2371m), Table des Trois Rois (2446m) en Pic d’Anie (2504m) bleven echter boven de witte deken uitpriemen. Het
uitzicht richting Spanje kende ik nog van tijdens m’n oversteek, maar bleef ronduit overweldigend. De westzijde van
het Valle de Echo werd domineerd door machtige kalksteentoppen als Mallo de Acherito (2378m), Petraficha
(2188m), Chipeta Alto (2175m) en Penaforca (2391m). Aan de andere kant van het dal was Castillo de Acher (2384m)
nu al dominant. Er lagen links en rechts nog sneeuwvelden onder de toppen. We pauzeerden niet op de col, maar
klommen nog een stukje in oostelijke richting verder over de grenskam tot punt 2022m. Daar namen we genietend
van het uitzicht een langere pauze. Na onze rugzakken te hebben achtergelaten lieten we de normale route naar het
Ibon de Acherito nu even voor wat ze was en liepen verder over de grenskam tot we het laatste voor stervelingen
doenbare topje (2058m) voor de supersteile flanken van de Pic de la Chourique bereikten. Intussen was ook het meer
in zicht gekomen. Ja, het voelde een beetje als thuiskomen.
We pikten de rugzakken terug op en daalden nu over een goed uitgetreden pad naar de zuidwestpunt van het meer.
Het was zondagmiddag en er lagen een tiental dagjesmensen in het gras te zonnen. We omtrokken het meer langs de
noordzijde en vonden een mooi bivakplekje aan de noordoostzijde ervan. Het was nog maar net half twee voorbij en
we namen de tijd voor een frisse duik in het meer en wat zonnen. Boven het Bisaurin-massief leek zich intussen
onweer te ontwikkelen, maar de westelijke hoogtestroming zorgde ervoor dat dat veilig uit onze buurt bleef.
Na het eten begonnen we te klimmen naar de top van de Pic de Laraille (2146m). Maar helaas, de Franse bewolking
was begonnen aan een avondoffensief en mist rolde nu plots aan hoge snelheid over de grenskam. De top stak al snel
helemaal in de wolken en zelfs aan het meer werd het plots vochtig en kil. Terug afdalen dus maar, jammer. Het
viel me later in de tocht trouwens nog meermaals op dat de Franse wolkendeken zo tussen 18u en 20u vaak een
heel stuk opsteeg om daarna finaal het dal in te storten bij het vallen van de nacht. In plaats van de Pic de Laraille
liepen we al de eerste hectometers van de route voor morgenvroeg, tot een soort terras vanwaar we een geweldig
overzicht hadden op de Spaanse sierras. Voor het eerst werden we echter geconfronteerd met grote zwermen
muggen, die in juli 2010 echt overal overvloedig aanwezig waren. Volgens een Fransman die ik later tegenkwam had
dat alles te maken met de kille en vochtige eerste helft van juni, toen er op hoogte nog bakken verse sneeuw vielen
in de Pyreneeën. Regelmatig op onze armen en benen meppend probeerden we te genieten van het zachte
avondlicht op de hellingen van het Valle de Echo. Kort voor zonsondergang keerden we dan terug naar de tent. De
toppen van de grenskam hadden zich intussen opnieuw vrijgemaakt. Het beloofde een rustige, heldere nacht te
worden.

Dag 3 : 05/07/2010: Ibon de Acherito (1860m) – Planas de la Contienda (2060m)
Start: 7u35
Finish: 15u55
Wandeltijd: 5u25
Afstand: 14km
Klimmen: 1060m
Dalen: 860m
Bergtoppen: Pena Marcaton (2212m), Picos del Planas de la Contienda (2108m)
Weer: Zonnig en warm
De wekker stond voor het eerst om 6u30. Enkele minuten later was Chipeta Alto (2175m) de eerste berg in ons
gezichtsveld die rood oplichtte in de eerste zonnestralen van de dag. Het was volkomen helder en niet eens zo
koud, een graad of 8. Om 7u35 gingen we op pad. Vandaag stond een wat stevigere etappe op het programma: na af
te dalen in het Valle de Echo en dat dal even door te lopen over de GR11, wouden we via het Valle de Barcal onder

Bekijk alle foto's in het fotoalbum.

Castillo de Acher doorlopen, om uiteindelijk via de Collado de Marcaton (2112m) de Planas de la Contienda te
bereiken. Het was een etappe waar ik op voorhand al fel naar had uitgegeken. Ze zou ons immers naar de kern
brengen van het gebied waarin compleet wereldvreemde landschappen voorkwamen gedomineerd door bloedrood
gesteente, dat tijdens het Vroeg-Perm (300-280 miljoen jaar geleden) in ariede, continentale omstandigheden werd
afgezet. Slechts één ding kon de dag verbrodden: ik was er niet zeker van of er water zou zijn op de Planas.

We passeerden al snel ons plekje van gisteravond en liepen kort daarna al volop in de zon. Na een rotsachtige
afdaling bereikten we ter hoogte van een sparrenbosje een splitsing, die was gemarkeerd met een splinternieuwe
wegwijzer (in 2007 enkel een kapot exemplaar). In tegenstelling tot toen gingen we niet linksaf richting Col de Pau
(1942m) op de grenskam, maar rechtsaf dieper het Valle de Echo in. De volledige afdaling verliep over een goed
uitgetreden pad. De uitzichten op onder meer Chipeta Alto (2175m) en Lenito (2339m) mochten er zijn. Bij het
oversteken van de beek op zowat 1370m namen we een pauze om onze waterzakken bij te vullen. Het laatste stuk
van de afdaling bood mooie uitzichten doorheen het Valle de Acherito, dat er een erg aantrekkelijk en rustig dal zag
om door te trekken, met onderin het dal een redelijk brede en vlakke valleibodem en achteraan opnieuw een
indrukwekkende rij steile kalksteenbergen, waaronder Petraficha (2188m), Mallo Gorreta (2272m) en Mallo de
Acherito (2378m).
Zo rond 9u40 bereikten we de parking aan het grindwegje naar Refugio de la Mina. We volgden de jeeptrack even,
maar liepen na zowat 300m dan à l’improviste naar de oude brug over de Rio Aragon. Bij het brugje was het een erg
modderige boel door het vele vee dat langs hier passeerde. Aan de overzijde pikten we de GR11 op en klommen al
snel naar de brede grindweg die doorheen het hoge Valle de Echo tot de Agues Tuertas doorliep. Ook de GR11 liep
hier (zoals zo vaak) over de pista. Gelukkig stak nu een windje op want het was echt braden in de zon hier onderin
het dal. Nu en dan reed ons een auto voorbij. Na een tijdje passeerden we ook een scoutsgroep die in de berm aan
het pauzeren was. Enkele geschiedenisloze kilometers verder bereikten we zo rond 10u50 de plaats waar de Barranco
de Barcal via een grote betonplaat over de weg stroomde. Hier zouden we de GR11 verlaten om steil rechtsop dit
zijdal in te klimmen. Maar eerst gingen we even in de schaduw zitten voor een lange pauze. Het water van de beek
stroomde hier reeds door een bloedrode bedding, die bovendien vol lag van met grote breccieblokken (gesteente
waarin keien van andere soorten gesteente zitten verwerkt). Intussen werd een kudde koeien door 2 herders ook het
dal ingedreven.
Zo rond 11u30 begonnen we dan aan de beklimming, over een spoor dat vanaf de weg meteen razend steil linksop
begon te klimmen. Al na enkele tientallen meters klimmen vervaagde het spoor in het gras en tussen de struiken. Op
de Editorial Alpina 1/25000 (Valles de Anso y Echo) staat de te volgen route min of meer juist ingetekend. Best blijf
je aanvankelijk ruim links van de beek op grashellingen klimmen, om vervolgens op zowat 1530-1550m het dal in te
traverseren. Wanneer je te dicht bij de beek het eerste deel van de beklimming probeert te nemen, loop je je
allicht vast op te steile hellingen. Toen we zo het dal intraverseerden, werden we meteen beloond voor de
inspanningen met een uitzicht op het geologische wonder Castillo de Acher (2384m) waar we even voor moesten
gaan zitten. De top torende als een machtige kalksteenburcht op een sokkel van bloedrode zandsteen met fijne,
bleke kalksteenintercalaties hoog boven het groene dal uit. We klommen nu à l’improviste verder doorheen het lange
gras, steeds een eindje links van de beek blijvend. Intussen hadden we de kudde koeien ingehaald, die toch ook
tegen een stevig tempo het dal doorklom. We moesten even van het beste spoor af en trokken een sprintje om de
hele troep voorbij te steken. De wonderlijke oostflank van de Castillo kwam steeds dichterbij terwijl we verder het
dal doorklommen. De Barranco de Barcal wurmde zich hier nu door een smal ravijn, met onder de vele
watervalletjes dikwijls een grote zwemkom met bloedrode bodem. Het was het eerste stuk van de tocht waar ik
echt met m’n mond wijd open liep rond te gapen. Slechts zeer weinig wandelaars kennen het Valle de Barcal. Ik
vond het nochtans een van de mooiste dalen van de westelijke Pyreneeën die ik ooit was doorgetrokken. Ronduit
adembenemend. En dan moest het hoge deel van het dal nog komen…

Na een poos bereikten we de Cabana de Barcal (1720m), die geschikt is voor een noodbivak. We namen even pauze
in het gras, maar zagen ons na een minuut of tien alweer genoodzaakt om te vertrekken want de koeien zaten ons
alweer op de hielen. Het terrein werd stilaan geaccidenteerd. Net voorbij de cabane stuitten we op een eerste
zijbeek die zich eveneens in een smal maar diep ravijntje had ingesneden. We liepen een stukje rond in oostelijke
richting tot we de beek over konden steken. Vanaf hier hadden we nu ook weer een goed veespoor te pakken dat
ons dieper het dal in loodste. Het volgende halfuur was een opeenvolging van biljartvlakke stukken door een gazon
waar menig Belg jaloers op zou zijn, doorsneden met ravijntjes en diepe riviergeulen. Op zowat 1850m ligt een
prachtige bivakplaats aan de samenvloeiing van enkele beekjes, net onder de flanken van Castillo de Acher. Het
gazon is er bezaaid met afgerolde steenblokken, een combinatie van de hagelwitte kalksteen vanop de top en de
bloedrode zandsteen vanop de lagere hellingen. De beekjes hebben er zich diep in het rode gesteente ingesneden.
De combinatie met een frisgroene gras zorgde voor een uniek kleurenpalet. Nu we de koeien definitief leken te
hebben afgeschud namen we hier de tijd voor een nieuwe, langere pauze.

Rond 14u gingen we terug op pad. De rest van de beklimming naar Collado de Marcaton (2112m) zou volledig à
l’improviste gaan verlopen. We klommen redelijk steil een WNW-OZO-gerichte rug op, die we begonnen te vervolgen
in de richting van de col. Vanaf hier was echter al goed te zien dat het nabij en onder de col een waar slagveld was
van diepe erosiegeulen, die een heel eind in westelijke richting doorliepen. Nu al zat er niets anders op dan te
klimmen naar een punt net ten noorden van de col, op de Z-graat van de Pena Marcaton (2212m). Ik hoopte maar
dat het vanaf daar doenbaar zou zijn om af te dalen aan de andere kant, waarvan ik vanop foto’s wist dat het er al
niet veel beter uitzag. Het laatste stuk was het nu en dan zoeken naar een doenbare doorgang in het chaotische en
wereldvreemde landschap, maar zo rond 14u35 bereikten we toch de graat, zo’n 15m boven de eigelijke col. De
oostzijde ervan was inderdaad een nog grotere chaos. Ik daalde even een stukje af op zoek naar een doenbare
doorgang door de geulen. Het leek me wel te gaan lukken straks en ik klom terug tot bij Elien op de graat. We
lieten de rugzakken achter en klommen nu redelijk eenvoudig net rechts van de kam verder tot de top van de Pena
Marcaton (2212m).
Een echt hoge top was het dal wel niet, ze bood wel een paar zeer bijzondere uitzichten. In het westen keken we
nu frontaal op de massieve oostflank van Castillo de Acher (2384m), een van de meest karakteristieke bergen van de
hele Pyreneeën. Naar het noordwesten prijkten de kalksteentoppen van de Cirque d’Ansabère en de omgeving van de
Pic d’Anie. De Franse toppen priemden boven de wolken uit, want in Frankrijk lag nog steeds een mer de nuages die
grote delen van de grenskam drapeerde. In het oosten kwam Pic du Midi d’Ossau (2884m) voor het eerste echt in
beeld, met daarachter zelfs het massief van Balaitous (3144m), waar nog erg veel sneeuw leek te liggen. Maar het
mooiste vanop de Pena Marcaton (2212m) was de aanblik van de Planas de la Contienda met daarachter het massief
van Bisaurin (2668m). De Planas waren nog mooier dan ik me had voorgesteld, een zachthellend groen amfitheater.
Onder de flanken van La Netera grote vlekken lieten zich grote stroken rood gesteente zien. Het leek wel of het
hele plateau was belegd met graszoden, die hier en daar waren weggehaald waardoor het gesteente bloot kwam te

liggen. Verspreid op de flanken van La Netera (2289m) lagen nog kleine sneeuwvelden, die zorgden dat nog
smeltwaterstroompjes zich doorheen de rode beddingen op het plateau vlechtten. Het water liep ons al in de mond
om daar straks ons tentje neer te planten.
We daalden opnieuw af tot de rugzak, maar in plaats van de moeilijke doorgang door de erosiegeulen klommen we
opnieuw een stukje de Pena Marcaton op, om zo’n 50m boven de col eenvoudig door het gras af te dalen naar het
plateau. Een andere mogelijkheid om de col over te trekken zonder aan één van beide kanten problemen te hebben
is te klimmen naar het colletje bij punt 2147m aan de Z-zijde van de col (op de N-graat van La Netera). Dat moet
je in het Valle de Barcal wel nog een stuk verder doortrekken in zuidelijk richting en vervolgens hoog boven de
diepe erosiegeul aan de westzijde van de col blijven doorklimmen. Vanaf dit punt is het dan eenvoudig dalen naar
de Planas de la Contienda. Op het plateau kan je met een leger bivakkeren, plaats genoeg. We kozen voor een
plekje vrij kort onder de col, vlakbij een smeltwaterbeek. Intussen kwam mist opgestegen vanaf de Aguas Tuertas.
De toppen van de Sierra de Secus waren allemaal zichtbaar, ze priemden boven de groene hellingen aan de andere
zijde van het plateau uit. Mensen waren er in het geheel niet. Sinds de pista in het Valle de Echo hadden we
niemand meer gezien en het zou tot morgenavond duren voor we opnieuw iemand tegenkwamen.
Voor ’s avonds lag nog een leuke brok klaar. De Puntas del Planas de la Contienda (2108m) lagen slechts op een
steenworp afstand van onze tent. Na tien minuutjes stonden we al boven. We zagen er een zonsondergang die deed
duizelen. Boven de Aguas Tuertas en in het Valle d’Aspe lag een dikke wolkendeken. Het rode gesteente nam de
meest surreële kleuren aan. Vooral de Punta del Huerto (2062m) wat lager op de kam was een lust voor het oog.
Nadat het licht finaal uitging op de top van de Bisaurin (2668m) liepen we in de schemering terug naar de tent. Het
was een van de mooiste en bijzonderste etappe’s geweest die ik reeds liep in de Pyreneeën, met een bivak buiten
categorie. Ik durf zeggen dat elke Pyreneeënliefhebber ooit het Valle del Barcal moet zijn doorgetrokken en en moet
bivakkeren op de Planas de la Contienda, een plek die ik op gelijke hoogte plaats van de Oulettes de Gaube of het
Balcon de Benaque.

Dag 4 : 06/07/2010: Planas de la Contienda (2060m) – Foya de Secus (1900m)
Start: 7u45
Finish: 13u25
Wandeltijd: 3u35
Afstand: 6km
Klimmen: 560m
Dalen: 720m
Bergtoppen: Sécus (2354m), Costatiza (2322m)
Weer: Zonnig en zeer warm

De wekker ging naar goede Pyreneeëngewoonte om 6u30. Al enkele minuten later hadden we een lekker zonnetje op
de tent. Het zorgde alweer voor de mooiste rood-groen-contrasten. We pakten erg rustig in en waren om 7u45 op
pad. We staken het plateau voor een laatste keer over en begonnen onder de O-flank van La Netera (2289m) door te
traverseren richting Achar de los Hombres (2157m). Hier en daar was er een vaag spoor, maar het was toch weer
hoofdzakelijk improviseren in het korte gras. Kort voor col moesten we weer enkele rode erosiegeulen door, daarna
was het nog even klimmen. We namen er ruim onze tijd voor. Boven de Aguas Tuertas loste de mist langzaam op,
zodat we nu eens de meanderende Rio Aragon te zien kregen. Het was rond 8u30 toen we de col bereikten, vanwaar
we meteen een machtig zicht op Castillo de Acher (2384m) kregen.
We namen een korte pauze en begonnen vervolgens vanop de col te klimmen over een vaag spoor dat linksop door
het puin liep naar een plateau op de westflank van de Sécus (2354m). Het was een korte maar stevige klim met
verspreid nog kleine sneeuwveldjes. Tot mijn verbazing troffen we wat oude rood-witte markering aan. Na een
kwartiertje bereikten we een uitgestrekt plateau. Het was intussen al snikheet aan het worden. We smeerden ons in
met zonnecrème, dronken een stevige scheut water en vertrokken dan zonder rugzak naar de top van de Secus
(2354m). De volledige klim verliep over een matig steile helling met enig puin, zeer eenvoudig. Ongewild jaagden we
een kudde gemzen op. Opvallend waren 3 grotten die in een kalksteenwand zowat 20m uit de top waren gehouwen.
In alle 3 was er plaats voor 1 à 2 personen om in te overnachten, een exclusieve bivakplek met een formidabel
overzicht over machtige, overhellende noordflank van de Costatiza (2322m), Castillo de Acher (2384m), het massief
van Pic d’Anie (2504m) en de omgeving van Planas de la Contienda. De top ligt er op nauwelijks 2 minuten
wandelen. Water is er wel niet aanwezig.

Toen we de top bereikten (9u20), die in feite bestaat uit een lange ZW-NO-gerichte graat, werd het uitzicht nog wat
completer. Ook het Valle d’Aspe, Pic du Midi d’Ossau (2884m) en het massief van Balaitous (3144m) kwamen nu
opvallend in beeld. Maar het was vooral de Bisaurin (2668m) die nu domineerde met z’n eindeloze noordflank. Diep
eronder was de dolinevlakte Foya de Secus te zien, ons einddoel van de dag. Opvallend waren de grote
sneeuwvelden onder de Collado de Secus (2401m) en de Collada del Bozo (2415m), die er kort onder de cols beide
vrij steil uitzagen. Aangezien Elien geen stijgijzers of pickel meehad betekende dat dat we morgen langs de
zuidzijde van de Bisaurin zouden rondlopen via Collado de lo Foraton (2016m).
We daalden terug af naar onze rugzakken liepen nu noordelijk langs de top van La Rueda (2205m) over puinig terrein
tot Achar de Secus (2205m), de col tussen Costatiza (2322m) en Secus (2354m). Deze col valt in feite enkel te
bereiken door het omwegje langs de schouder van de Secus te maken. Meteen onder de col is het veel te steil en
bovendien lag er nu nog een groot sneeuwveld. Aan de zuidzijde van de col moesten we een stuk dalen in iets wat
het midden hield tussen puin en kleine blokken (afmetingen 10-20cm). We begonnen al snel rechtsom te traverseren
onder Lo Tascon de A Meyas (2293m) tot we een plateautje bereikten op pakweg 2130m onder de Collado de
Costatiza (2214m).
Na opnieuw een pauze klommen we nu eerst een stukje frontaal omhoog, staken een diep ingesneden beek over, en
traverseerden vervolgens linkom over kleine rotspartijen tot net onder de col. Vanaf daar bestormden we frontaal de
Costatiza (2322m), een vrij steile maar eenvoudige beklimming die aanvankelijk uitsluitend over gras en later ook
over puinhellingen verliep. Het uitzicht was redelijk vergelijkbaar met dat van daarnet, al pasten Bisaurin (2668m)
en Foya de Secus vanaf hier veel beter in één beeld. De Planas de la Contienda en de Aguas Tuertas daarentegen
bleven nu verborgen. We bleven opnieuw een kwartiertje op de top en daalden vervolgens langs dezelfde route
terug af naar onze rugzakken, waarbij ikzelf onderweg nog snel punt 2282m net ten zuiden van de col meepikte.
Vanaf de rugzakken was het nog een heel eind dalen naar de Foya de Secus. Een route was er niet, dus knoopten
we à l’improviste de hellende grasstukken tussen de kalkstenen rotswandjes aaneen. Geen moeilijke route maar daar
het ongebaande terrein en soms lange gras wel vermoeiend voor de knieën. Het was uiteindelijk zowat 13u25 toen

we de dolinevlakte bereikten, waar een vijftal smeltwaterbeekjes samenvloeiien tot de Barranco de Taxeras, die
zich via een nauwe doorgang in het gelijknamige dal stortte. Door het warme weer en de nog rijkelijk voorradige
sneeuw zat er behoorlijk wat debiet op.
Het was nog vroeg op de middag en in de zon bijna ondraaglijk warm. Bovendien had Elien al wat hoofdpijn,
mogelijks een beginnende zonneslag. Hier was nergens een plekje schaduw beschikbaar. Met de gedachte “muur =
schaduw” ging ik even op verkenning naar de Refugio de Secus, een vijftaltal meter lager in het dal. Vanbinnen was
er niets dan een betonnen vloer (wel vrij proper, geschikt als overnachtingsplaats bij slecht weer) én twee
strandstoeltjes. Aan de achterzijde van het gebouwtje was er een strookje schaduw van een kleine meter breed, net
voldoende dus. Ik ging het goeie nieuws melden aan Elien. Hoewel we nog niemand hadden gezien vandaag
verborgen we onze rugzakken in een kurkdroge rivierbedding en daalden met enkel ons portefeuille, elektronica en
wat eten en drinken af. De rest van de verzengend warme middag brachten we dus als een bejaard koppel door op
onze strandstoeltjes achter het muurtje. Pas rond 17u30, toen de zon net iets minder krachtig werd, klommen we
terug naar boven.
Toen we het plateau bereikten, kon ik een luide “FUCK!”-kreet en een wanhopige blik achterom naar Elien niet
bedwingen. Zo snel ik kon rende ik naar onze rugzakken, die niet meer in een kurkdroge rivierbedding lagen maar in
een stevig bergriviertje. Elien’s rugzak stond rechtop, zodat enkel de onderste helft doorweekt was. Mijn eigen
rugzak lag plat in de beek en woog nu wel 40kg van al het geabsorbeerde water. Slaapzak, toiletzak, wc-papier,
EHBO, kleren, kaarten, routeplanning, … Alles, werkelijk alles was doorweekt. Enkel mijn treinticketten terug naar
huis waren op één of andere manier gespaard gebleven. De hitte en de zon werden nu plots bondgenoten en we
stalden heel de inhoud van onze rugzak uit in de hoop alles nog droog te krijgen. Een deel van het eten waaraan ik
al was begonnen (in totaal een kilo koeken) kon ik wel meteen weggooien. De kaarten scheurden op tal van plaatsen
terwijl we ze voorzichtig probeerden open plooien, maar waren achteraf nog net bruikbaar voor de dienst. Op één
of andere manier raakte tegen de avond nog alles min of meer droog. Enkel wat kleren moesten we ’s nachts buiten
laten liggen en ook onze rugzakken zelf bleven nog goed vochtig. Het is me nog steeds een raadsel hoe het komt dat
die beek zo laat in de namiddag plots nog kon beginnen stromen tegen zo’n debiet. De enige verklaring die ik kan
bedenken is dat de beek wordt gevoed via een ondergronds reservoir in de poreuse kalksteen, dat enkel bij hoge
toevoer van (smelt)water ‘overloopt’.
Terwijl we daar zo op een veld vol rommel zaten, kwamen rond 19u00 enkele wandelaars afgedaald vanaf de Achar
de Secus. Enkele wandelaars? Neen, een hele cohorte was het! Al snel bleek dat het de Spaanse scoutsgroep betrof
die we gisteren in het Valle de Echo al eens waren gepasseerd. Eén voor één kwamen ze de berg afgestrompeld na
een dag die duidelijk voor de meesten al veel te lang was geweest. Een half uur later zaten een twintigtal tieners
veel lawaai te maken wat verder aan de beek. Ze werden begeleid door één gids. Ons rustig bivakplekje was plots
omgetoverd in een waar kiekenkot. Even later kwamen nog 4 Spanjaarden het Valle de Taxeras uitgeklommen en het
begon er naar uit te zien dat we hier vannacht met 30 man gingen staan! Maar dat was dan buiten het ras
‘Spanjaarden’ gerekend. De vier trekkers kwamen me de weg vragen naar de Achar de Sécus (2205m), die we
daarnet zelf waren overgetrokken. Ze gingen blijkbaar nog de col over. Die 4 waren we al kwijt, bleef er de
scoutsgroep. Vol verbazing zagen we hoe de “gids” zich om 20u30, een dik uur voor het invallen van de duisternis,
weer in beweging zette op de route naar Collado de lo Foraton (2016m). Achter zich sleepte hij een lange staart
uitgebluste pubers mee. Tegen het tempo dat sommigen nog ontwikkelden schatte ik dat ze er minstens anderhalf
uur over zouden doen tot de col, en daar kon je dan nog niet bivakkeren. Compleet onverantwoord. En ik die dacht
het zo stilaan wel allemaal gezien te hebben van die Spanjaarden. Om 21u waren we plots terug alleen op de Foya
de Secus. Net nadat de laatste scoutsjongeren definitief uit het zicht verdwenen ging het licht uit op de top van de
Bisaurin.

Dag 5 : 07/07/2010: Foya de Secus (1900m) – Paul de Vernera (2060m)
Start: 7u50
Finish: 16u15
Wandeltijd: 4u20
Afstand: 11km
Klimmen: 920m
Dalen: 760m
Bergtoppen: Cupula de Sécus (2421m; poging gestaakt 30m onder top)
Weer: Zonnig en zeer warm
De volgende ochtend stonden we op om 6u45. Het was een zachte nacht geweest en tot onze grote verbazing waren
de nog vochtige fleeces die we gisteren buiten de tent hadden laten hangen nu helemaal droog. Dat bespaarde toch
weer wat gewicht. We pakten dus maar meteen in en gingen rond 7u50 op weg. Het was vandaag een beetje een
overgangsetappe: wegens de vele sneeuwvelden op weg naar de Collado de Secus zouden we zuidelijk langs de
Bisaurin (2668m) trekken via de Collado de lo Foraton (2016m) tot in de buurt van de volgende grote dolinevlakte
Paul de Vernera aan de andere kant van de berg. Onderweg konden we eventueel nog de top van de Bisaurin zelf
beklimmen.
We pikten een vage, met steenmannen gemarkeerde route op die over een soort van faja hoog boven het Valle de
Taxeras begon te traverseren richting Collado de Foraton. Om deze route te bereiken moet je vanaf de Foya de
Secus eerst een metertje of 30 klimmen. Het eerste half uur liepen we gelukkig nog in de schaduw, want je voelde
zo al aan dat het opnieuw een erg warme dag zou worden. De terugblik op het Valle de Taxeras en onder meer
Punta Aguerri (2447m) mocht best gezien worden. We liepen nu echt aan de uiterste zuidrand van de hoge
Pyreneeën: verder Spanje in waren er enkel nog glooiende hellingen, die bovendien een behoorlijk kale en dorre
aanblik gaven. Het blijft toch fascinerend hoe over een afstand van nauwelijks 20km de aanblik van het gebergte
volledig verandert van de vochtige en groene Franse dalen naar de in de Spaanse zon verdorde sierras.
Eenmaal het steile stuk van de traverse voorbij begon het spoor dat we volgden meer en meer te vervagen en
uiteindelijk liepen we volledig à l’improviste verder naar de Collado de lo Foraton (2016m), die we al lang op
voorhand konden zien liggen. Opvallend was dat sommige rivierbeddingen die we moesten oversteken zelfs hier, vrij
diep en Spanje, op een zuid-gerichte helling en op nauwelijks 2000m hoogte, nog gevuld waren met sneeuw. De
vochtige en koude junimaand had duidelijk haar sporen nagelaten. Voor begin juli lag er zeker aan de Spaanse zijde
van de grenskam nog meer sneeuw dan gebruikelijk. We zagen nu ook de scoutsgroep van gisteravond terug, ze
waren nog een heel stuk afgedaald tot aan de Refugio de lo Foraton en leken nu net het tentjes uit te sukkelen. Ik
geloof nooit dat ze er voor het donker aankwamen. Onderweg namen we zelf nog een korte pauze om wat kleren uit
te spelen, toen we finaal de col bereikten was het al 9u40.
We namen hier nu een langere pauze. Er kwamen reeds enkele dagjesmensen omhoog die ongetwijfeld de auto

hadden geparkeerd bij de Refugio de Lizara. De meesten stopten hier op de col, maar een groepje van vier begon
aan de beklimming van de Bisaurin (2668m). Die klim zag er van hieruit gezien lang en saai uit, goed 600m frontaal
bergop over een egale grashelling met heel wat afgerold puin. We besloten om de klim zelf over te slaan. De klim
langs de noordelijke route is allicht een heel stuk interessanter. Door deze dagelijkse stroom aan wandelaars was
het vervolg van de route aan de oostzijde van de col ook een stuk duidelijker, met een breed zigzaggende afdaling
over een goed uitgetreden pad met rood-witte en groen-gele markeringen. Mooi was ook het uitzicht in oostelijke
richting, waar zelfs de top van Pic d’Aspe (2640m) zichtbaar was. Op het Plano de Fétas, een groen karstplateau op
zowat 1900m vrij kort bij de col, leken de mooie panoramische bivakplaatsen voor het oprapen te liggen. Er waren
enkele plassen en smeltwaterbeekjes aanwezig, maar later op het seizoen is water vinden er allicht een probleem.
Na zowat drie kwartier begonnen we te dalen, waarbij we nu en dan nog enkele dagjesmensen kruisten. Een bron
met een behoorlijk debiet vlak langs het pad was aanwezig op zowat 1750m. Verderop liepen we op een aangename
route door het groen langs een beekje, tot het pad uiteindelijk overging in een jeeptrack dat verder daalde tot aan
de Refugio de Lizara, de meest westelijke bemande berghut van de Spaanse Pyreneeën. We liepen niet helemaal tot
de hut, maar sloegen een goeie 100m hoger in een steile rechtse bocht van de grindweg linksaf op de rechtstreekse
route naar Paul de Vernera. Het liep intussen tegen 11u en de hitte werd opnieuw moordend. We besloten om een
siesta te houden in de schaduw van enkele bomen en de laatste spullen in onze rugzakken (inclusief de rugzak zelf)
verder te laten drogen in de zon. In de schaduw was het nu 27°C, en dat op 1650m hoogte. Zelf daalde ik even af
naar de hut om onze afvalzak er in één van de grote containers te gooien en te vragen naar het weerbericht. Helaas
sprak niemand van het personeel Spaans. Troostend waren de Spanjaarden die ik onderweg tegenkwam, en die met
een luide “increíble!” het zweet van hun voorhoofd veegden.
Zo bleven we een hele poos puffen, tot we zo rond 13u45 opnieuw onze nu helemaal droge spullen en onze moed
bijeenraapten om verder te trekken. We vervolgden nu de groen-geel gemarkeerde route die al snel in een open veld
uitkwam, waar de hitte ronduit zinderend was. We botsten op de Refugio de Ordelca, een leuke maar nietbemeubelde hut met binnen een betonnen vloer en een open haard. Stromend water leek er in de onmiddelijke
omgeving echter niet te zijn. We liepen maar meteen verder en draaiden zo het Valle de Ordelca in, dat gekenmerkt
werd door steile, kalkstenen valleiflanken met grote puinhellingen. De beek stortte er zich doorheen langs enkele
mooie watervallen. Het goed uitgetreden en groen-geel gemarkeerde pad klom nu redelijk hoog op de westelijke
valleiflank verder een eerste drempel over om hogerop in een vriendelijkere omgeving vlak langs het water verder te
klimmen. Enkele dagjesmensen lagen hier in het gras te zonnen. Het pad liet de beek nu weer een heel eind rechts
liggen en klom een volgende steile drempel over om zo bij de Caseta de Vernera uit te komen, een als een kapel
uitziende onbemande hut. Opnieuw met enkel een betonnen vloer, maar wel vrij proper. Het was intussen iets na
15u en het klimmen in de hitte was afmattend, dus namen we opnieuw een pauze. Daarna restten er nog slechts
een 50-tal klimmeters voor we Paul de Vernera bereikten.

De aanblik van deze grote dolinevlakte in het hart van het Bisaurin-massief was wondermooi. Net zoals de Foya de
Secus lag ze ingebed tussen enkele van de hoogste toppen van het gebied, zoals Cupula de Secus (2421m), Bozo de
Vernera (2454m) en natuurlijk de Bisaurin (2668m) zelf, met op hun flanken dikwijls nog grote sneeuwvelden. Een
vijftal beekjes, die die overvloedige hoeveelheden smeltwater van de hellingen afvoerden, vlechtten hier op deze
grote groene grasvlakte met gazon-kwaliteit samen tot de Barranco de Vernera. Om te vervolgen richting Puerto de
Vernera (2115m) moesten we deze beekjes nu allemaal oversteken. Door de hoge temperaturen waren de geulen
dikwijls tot kniediepte gevuld met ijskoud smeltwater en moesten de schoenen uit om ze te doorwaden. Je zou dat
eens moeten wijsmaken aan iemand die hier aan het eind van de zomer passeert en hier een gortdroge vlakte
aantreft! Tussen de doorwadingen in zakten we soms enkeldiep weg in het erg zompige gras. We klommen nog een
kwartiertje richting de col tot we een plekje vonden met een erg mooi overzicht over de vlakte en de Bisaurin. Het
was intussen zowat 16u30 en we hielden het voor bekeken voor vandaag.
Na een wasbeurt in de beek (de enige manier om aan de hitte te ontsnappen!) begon ik rond 18u zelf nog aan de
beklimming van de Cupula de Sécus (2421m), de hoogste top aan de noordzijde van het dal. Ik klom eerst tot nabij
de Puerto de Vernera en ging dan verder linksop om al snel op de Plana Mestresa uit te komen, een iets hoger
gelegen maar opnieuw behoorlijk grote vlakte die helemaal zompig was door de smeltende sneeuw. Het gras was
hier ook nog helemaal bruin, wat erop wees dat de sneeuw op de vlakte zelf nog maar hooguit enkele dagen
geleden was weggesmolten. Na een waterballet klom ik nu behoorlijk steil verder over gras en puin naar de col
(2248m) tussen Cupula de Secus (2421m) en de Pico Lioviella (2334m). Vanaf hier had ik nu een eerste geweldige
overzicht op het veel lager gelegen Ibon de Estanes, met daarachter het groene Vallée d’Aspe.
Het vervolg van de klim zag er niet simpel uit. Eerst kon ik nog even eenvoudig de kam vervolgen, maar de
volgende 80 klimmeters verliepen bijzonder steil. Ze bestonden in feite uit een dikke rotsband doorsneden door
kleine couloirtjes met wat puin en graskluiten. Ik klauterde steeds langs de flanken van deze couloirs verder omhoog
om gebruik te kunnen maken van de rotsen maar toch niet teveel ‘lucht’ rond me te hebben. Het puin was hier te
onstabiel om over te klimmen. De helling schatte ik toch op een 40°, bij momenten misschien wat meer, het was op
het randje van verantwoord. Na enkele minuten bereikte ik dan het laatste plateautje, zo’n 40m onder de top. Er
stroomde redelijk wat adrenaline door m’n lijf. Helemaal gerust was ik er niet in voor de afdaling. De top was niet
ver meer, er moest nog een laatste rotsband bestaande uit bleke kalksteen worden overwonnen, zo te zien door een
steile couloir. Of het al dan niet moeilijker was dan het stuk dat ik er net op had zitten weet ik niet, want ik ben

nooit gaan kijken. Veel zin had ik niet om nog zo’n passage op en af te moeten.
Ik stopte dus hier en probeerde te genieten van het uitzicht. Een uitzicht dat gezien mocht worden. Dominerend in
het westen was uiteraard weer de Bisaurin (2668m), met langs deze kant nog een heel stuk meer sneeuw dan
gisteren vanop de Sécus (2354m) te zien was. Diep eronder lag de Paul de Vernera. Opvallend was een
onweerscomplex dat te zien was dieper in Spanje en waarvan de wolkentoppen in onze richting begonnen uit te
waaien. Bedreigend zag het er voorlopig niet uit. Naar het noordoosten had ik een geweldig en zelden
gefotografeerd overzicht op het grote Ibon de Estanes, met daarachter niet alleen het Vallée d’Aspe, maar onder
meer ook Pic du Midi d’Ossau (2884m) en bij het hele Balaitous-massief. Het leek er elke dag afschrikwekkender uit
te zien met al die sneeuw. Daar moest ik binnen 10 dagen namelijk door gaan trekken…

Ik bleef een kwartiert op mijn plekje en begon daarna uiterst voorzichtig te dalen, wat uiteindelijk nog vlotter ging
dan ik had gevreesd. Eenmaal het stuk onder de col voorbij was het rustig uitlopen tot aan de tent, waarbij ik op
het Plana Mestresa nog enkele gemzen kon waarnemen. Het was intussen zowat 19u15 geworden. Even later
verdween de zon achter de hoge wolken die ik daarnet vanop de top had gezien, waardoor de temperatuur eindelijk
aangenaam werd. Toch konden we rustig in onze lichtste kledij buiten blijven zitten tot het donker begon te
worden. Tijdens de avonduren passeerden ons opnieuw 2 groepen jongeren. Het leek wel alsof vele scholen tijdens
de laatste week van het schooljaar, die hier begin juli valt, met grote groepen jongeren de bergen introkken.

Dag 6 : 08/07/2010: Paul de Vernera (2060m) – Pleta de Causiat (1580m)
Start: 7u40
Finish: 14u30
Wandeltijd: 4u35
Afstand: 10km
Klimmen: 300m
Dalen: 780m
Weer: Eerst zonnig, later onstabieler maar meestal droog, zeer warm
Die nacht werd het in de tent niet kouder dan 17°C, en dat ondanks de hoogteligging van meer dan 2000m. Net te
fris zonder slaapzak, veel te warm met uiteraard. We stonden op om 6u30 en waren op pad om 7u40. Al snel
bereikten we de Puerto de Vernera (2115m), de col die ons toeliet om het Valle de los Sarrios te betreden.
Regelmatig moesten we nog grote sneeuwvelden oversteken, maar aangezien deze col qua hellingsgraad aan geen
van de twee kanten veel voorstelde leverde dat geen enkel probleem op. Hier en daar troffen we trouwens nog
steeds groen-gele markeringen aan.
Bij de eerste aanblik van het Valle de los Sarrios konden we een “waaaw” niet onderdrukken. Over een grote groene
vlakte kronkelde zich de verwilderde rivierloop. Ze voerde het smeltwater af van de grote sneeuwvelden die onder
loodrechte kalkstenen wanden lagen te smelten. Deze indrukwekkende muur omzoomde zowat het hele dal, met
toppen als de Pico Lioviella (2334m), Puntal del Bozo (2407m) en vooral Pico de lo Ibon (2475m) en Ruabe de
Vernera (2455m) die honderden meter boven ons uittorenden. Aan de noordzijde van het dal vlechtte de beek zich
samen om zich daarna uit het zicht de diepte in te storten. Doorheen deze nauwe doorgang was het silhouet van de
Franse massieven te zien. Het was opnieuw een plek van volmaakte schoonheid, die helemaal tot z’n recht kwam in
het zachte ochtendlicht. Het Bisaurin-massief had de voorbije dagen m’n hooggespannen verwachtingen nog
overtroffen. Een weinig bekend maar prachtig stukje Pyreneeën, dat allicht het best bezocht wordt aan het begin
van de zomer wanneer er nog veel (smelt)water aanwezig is.
Terwijl we langzaam afdaalden naar de vlakte deed het dal haar naam alle eer aan. Valle de los Sarrios betekent
letterlijk “het gemzendal”. En inderdaad had een grote kudde gemzen ons in de gaten gekregen. De dieren sprintten
één na één naar de andere kant van het dal, waarbij ze sierlijk de beek oversprongen, die zich hier nog tussen
gigantische afgebroken rotsblokken kronkelde. Met een telelens hadden we foto’s van National Geographic allure
kunnen maken, met ons compactje was het allemaal iets minder. Nadat ze allemaal aan de andere kant waren
geraakt liepen we verder tot aan de zompige vlakte. Op de kaart stond hier zelfs een meer ingetekend, maar dat
bestaat waarschijnlijk enkel bij zware regenval of in het maximum van het smeltseizoen in mei en juni. We
pauzeerden even met een geweldige terugblik op de toppen van de Circo de O Ibon aan de zuidzijde van het dal.

Toen we even later begonnen aan de afdaling naar het Ibon de Estanes opende zich al snel een verrassend uitzicht
op de omgeving van Pic d’Anie (2504m). Bijna alle hoge toppen, waaronder Mallo de Acherito (2378m), Pic
d’Ansabère (2378m), Table des Très Rois (2447m) en natuurlijk de Pic d’Anie zelf waren te zien. Verder zuidelijk
hadden we ook een terugblik op de toppen rond ‘onze’ Planas de la Contienda, waaronder La Netera (2289m) en de
Pena Marcaton (2212m). Tussen die twee in was zelf de top van Castillo de Acher (2384m) terug zichtbaar. We
daalden verder af naar een WNW-OZO-gericht dalletje dat we nu in westelijke richting vervolgden om terug
aansluiting te vinden op de GR11-route tot Ibon de Estanes. Maar zelfs hier op 1900m lagen nog grote sneeuwvelden
en op één ervan speelden we het vager wordende pad kwijt. A l’improviste staken we een stuk door in
noordwestelijke richting, waarbij we even een ommetje moesten maken omdat we voor het eerst in een
karstwoesternij terecht kwamen. Uiteindelijk stootten we dan toch op de rood-witte GR11-markering en kwam het
grote meer in zicht. Er wachtte nog een lastig stuk op de steile zuidelijke oever, waarvan de kalksteenhelling
redelijk sterk door karst was aangetast. Uiteindelijk bereikten we toch de zuidoostpunt van het meer, waar we ons
neerploften in het gras voor een langere pauze. Het was dan intussen bijna 10u.
Na het nodige eten (het was een vrij lastig stuk geweest) en drinken (het beloofde de warmste dag tot nu toe te
worden) gingen we een kleine drie kwartier verder weer verder. Het was maar een kort stukje om de Puerto de
Estanes (1792m) te overwinnen, in feite een col op de grenskam. In deze omgeving komen grens en grenskam niet
helemaal overeen. Toen we aan de andere kant door diepe voren in het gras langzaam afdaalden, kruisten we
regelmatig (Franse) dagjesmensen die ongetwijfeld vertrokken waren aan de parking van Sansanet en zouden
picknicken aan het meer. Niet veel verder boog de GR11 naar rechts af richting de Cirque d’Aspe en waren we van
het volk af. We hadden van hier een geweldig overzicht over het massief van Pic d’Aspe. Een uitzicht dat echter ook
wat angst inboezemde, want in feite wouden we een route nemen die straks langs de Paso d’Aspe omhoog liep, om
dan hoog op de noordhellingen van het massief via La Zapatilla door te steken naar de hoogste skipistes van
Candanchu. Er bleek echter nog heel wat meer sneeuw te liggen dan ik had verwacht en vooral op het colletje
(2207m) net ten zuiden van La Zapatilla (2252m) leek het er voor Elien (zonder pickel/stijgijzers) niet goed uit te
zien. We pauzeerden even en besloten voor de rechtstreekse GR11-route naar Candanchu te gaan om niet het risco
om een heel stuk terug te moeten.
Na nog een mooi panoramisch stuk liepen we wat verderop voor even Frankrijk binnen. Dit stukje is de enige
passage van de GR11 doorheen Frankrijk. Wat lager doken we ook het bos in, heerlijk om even in het lommer te
kunnen lopen. De hitte was werkelijk verpletterend en tot overmaat van ramp was het vandaag ook erg vochtig,
zodat je van de minste inspanning overmatig ging zweten. Het was een dag waarop wandelen eigelijk puur
gekkenwerk was. Het feit dat de warmte al dagenlang aanhield en dat we er geen van beiden goed tegen kunnen
begon stilaan ook op het gemoed te werken. Achteraf vernam ik dat het die dag in Dax en Bordeaux 39°C werd en in
Zaragoza zelfs 40°C. We vervolgden tot de plaats waar we de Barranco de Aspe moesten oversteken en bleven daar
opnieuw een hele poos pauzeren in de schaduw. De beek over geraken bleek een hele klus, want door het extreem
snelle wegsmelten van de sneeuw hogerop onder de flanken van de Pic d’Aspe stortte ze zich hier fel gezwollen door
een bedding vol grote rotsblokken naar beneden. Eenmaal aan de andere kant liepen we nog even verder en
verborgen onze rugzakken tussen de struiken. Graag wilden we toch even de Paso de Aspe nemen, de klauterpassage
die ons tot het dal zou brengen in het hart van het massief. Maar het spoor vervaagde al snel en de klauterpassage
was niet te nemen door het te grote debiet van de beek. Een beetje ontgoocheld keerden we terug.

We liepen nog door het bos onder de noordflank van de Golocha de Esper (1879m) door, maar gaven ons dan finaal
gewonnen aan de loden zon. Puffend bleven we de hele namiddag in de schaduw wachten tot de temperatuur weer
wat ging zakken en de zon minder krachtig zou worden. Toen dat eindelijk het geval was, liepen we verder naar een
groene vlakte iets verderop langs het pad. De bedding van de beek was er uitgedroogd, maar net links onder het pad
stroomde er toch water onder een betonnen muurtje door. De hemel begon intussen te betrekken en nu en dan
vielen er zelfs wat regendruppels. Ze lieten op de tent rood stof achter, recht uit de Sahara. Het bleef echter

drukkend warm. Tot overmaat van ramp was het hier vergeven van de muggen, zodat we bij 27°C moesten vluchten
in fleece en lange broek. In de tent (35°C) was het al helemaal niet te doen. In de loop van de avond kwam een
Spaans koppel ons nog vervoegen. Zij waren bezig aan de Pyreneeënoversteek via de GR11. Zo rond 21u30 kropen we
in de tent, maar het was veel te warm om te slapen en ondanks de onstabiele atmosfeer bleef een echte
verfrissende regenbui uit. Die nacht zakte de temperatuur nooit onder de 21°C, en in de tent bleef het uiteraard
nog een stuk warmer dan dat. Goed slapen deden we dan ook niet. In de loop van de nacht kwam bij momenten
wel een felle wind opzetten.

Dag 7 : 09/07/2010: Pleta de Causiat (1580m) – Col de Somport (1630m)
Start: 9u40
Finish: 10u40
Wandeltijd: 1u00
Afstand: 4km
Klimmen: 160m
Dalen: 110m
Weer: Wisselend bewolkt, warm
We deden het die ochtend rustig aan. Het was nog maar een heel kort eindje stappen tot Col de Somport, vanwaar
we dan wouden liften naar Camping Canfranc om er een dagje af te koelen in het zwembad en eens een goeie
douche te nemen. Zo rond 9u40 lieten we ons bivakplek achter ons. Na een kort klimmetje kwamen we al snel in het
skigebied van Candanchu uit. Eerst over een grindweg en daarna over asfalt trokken we door te we de grote weg
bereikten, die we verder omhoog volgden om na een uurtje uit te komen aan de Col de Somport. Veel verkeer was
er gelukkig niet. Het meeste doorgaande verkeer rijdt immers niet over de col maar door de tunnel eronder.
Eenmaal boven vielen we het hotel/restaurant binnen waarvan ik van drie jaar terug nog wist dat er ook een
winkeltje was. Ik had gehoopt dat we ons hier zouden kunnen bevoorraden, maar het aanbod was een stuk kleiner
dan gedacht en het was wel duidelijk dat we nog zouden moeten gaan liften naar Canfranc-Estacion. We dronken
een cola en vertrokken dan naar de afslag naar Astun, waar we meer verkeer zouden ‘vangen’ om te proberen liften
naar de camping. Er was echter heel weinig verkeer en het duurde makkelijk een uur voor we werden opgepikt,
door iemand die daarnet in het restaurant zat dan nog. Op weg naar beneden wist hij ons te vertellen dat de
camping eerder op het jaar was overstroomd en daarom nu gesloten werd. Dat was een tegenvaller. We lieten ons
afzetten in Canfranc-Estacion. Daar stootten we alvast al meteen op een supermarkt van AltoAragon, over het
algemeen de beste die je kan vinden in de bergdorpjes. We deden er onze inkopen en zochten vervolgens het
Officina de Turismo op. De volgende camping lag blijkbaar pas in Jaca, meer dan 20km dieper het dal in. Daar
pasten we maar voor. We wouden morgen op een redelijk uur terug op pad. Op internet zag ik wel dat het de
komende dagen wat minder heet zou worden.
We besloten al snel om gewoon naar Albergo ‘Pepito Grillo’ te gaan, aan de noordelijke rand van het dorp langs de
hoofdweg. We betaalden er elk 20€ voor een overnachting met ontbijt (vrij kleine en zeer eenvoudige kamer, maar
wel proper). ’s Middags dwaalden we nog wat door het dorpje, dat eigelijk voor 50% bestaat uit een megalomaan
treinstation gebouwd in 1921. Vroeger was er tussen Pau en Zaragoza een rechtstreekse internationale
treinverbinding met een tunnel onder Col de Somport. Na een dodelijk ongeval met een Spaaanse locomotief aan de
Franse zijde werd het internationaal verkeer echter gestaakt. Tegenwoordig is Canfranc-Estacion het eindstation
voor regionale treinen vanuit Zaragoza. Er zijn 4 verbindingen per dag en de rit duurt zowat 4u. Een mooie
verbinding voor mensen die met Ryanair van of naar Zaragoza vliegen en een goed bereikbaar vertrek- of eindpunt in
de westelijke Pyreneeën zoeken.

Dag 8 : 10/07/2010: Canfranc-Estacion (1200m) – Col de Pourtalet (1790m)
Start: 11u05
Finish: 16u40
Wandeltijd: 4u00
Afstand: 13km
Klimmen: 980m
Dalen: 390m
Weer: Wisselend bewolkt, droog
We sliepen die ochtend erg lang uit en waren de laatsten om aan te schuiven aan de ontbijttafel van de Albergo.
Vervolgens liepen we nog eens langs de supermarkt. Het was reeds 11u05 toen we echt op pad gingen. We volgden
even de hoofdweg in noordelijke richting tot bij een haakse linkse bocht bij het bereiken van de Rio Aragon. Hier
daalden we via een grindwegje af naar een grote grindparking van een bedrijf. We staken de rivier over en klommen
via een smal pad door het bos een tiental meter omhoog tot we een grindweg bereikten. Al snel volgden we een
wegwijzer naar Col de Pourtalet en begon een aangename wandeling over mooie brede paden door het bos met
soms korte stukken door open veld. Regelmatig kwamen we tegenliggers tegen, sommigen met een Jacobsschelp
rond de hals of aan de rugzak. Er liep meer volk over deze Santiagoroute dan ik had verwacht.
We negeerden al snel de afslag van de GR11-variant naar het Canal de Izas en kwamen na zowat drie kwartier
stappen de (verlaten) camping tegen waarop we oorspronkelijk wilden overnachten. Even verder staken we via een
brugje de Rio del Canal Roya over. Er volgde een korte steile klim naar de splitsing tussen de routes naar de Col de
Pourtalet enerzijds en de GR11 anderzijds. Wij kozen voor de GR11, die hier aansluiting vond op een grindweg en
het Valle de Canal Roya indook. Aanvankelijk liep deze route nog door het bos. We kwamen een gemarkeerde bron
tegen waar we onze waterzakken opnieuw konden bijvullen. Gelukkig was het vandaag een stuk draaglijker. De
grote hitte leek voor even verdwenen te zijn. Wat verder passeerden we een groot tijdelijk legerkamp links van het
wegje. We liepen verder tot de halfopen (maar propere) Refugio de Canal Roya, waar binnen een groep Spaanse
jongeren duidelijk voor meerdere nachten verbleef. Hier kwamen we tot de conclusie dat we waren vergeten wcpapier te kopen. We moesten bedelen en kregen enkele papieren zakdoekjes mee om ons gevoeg mee te doen.

Iets voorbij de hut ging de grindweg eindelijk over in een echt pad. Het was wel behoorlijk druk op deze zaterdag.
Een hele tijd liepen we een twintig-tal meter achter een solotrekker, tot die bij het oversteken van de beek op
zowat 1550m een pauze nam. De route liep nu tijdelijk wat hoger op de zuidelijke valleiflank met mooie zichten op
de grenskam, terwijl de rivier zich een weg baande doorheen een ravijntje. Hogerop opende de bedding zich weer
en spreidde een alleenstaande boom z’n armen uit over de rivier. Het waren schaarse hoogtepunten, want al bij al
blonk dit dal vooral uit door eentonigheid. Vergeleken met wat we de voorbije week allemaal hadden gehad was dit
een saaie route. We namen nog eens een vrij lange pauze langs het water en liepen stroomopwaarts verder tot La
Rinconada (15u).
Bij het bereiken van deze vlakte stonden je plots oog in oog met de steile noordoostflank van de Pico de Anayet
(2545m), die ik over enkele dagen nog wou beklimmen. Ten oosten van deze top stortten meerdere beken zich over
mooi gelaagde kalksteenbanken in meerdere trappen naar beneden langs de zogenaamde “Saltos del Agua de
Anayet”. Deze strortbeken zijn in feite de uitvloei van de Anayet-meertjes, net boven de drempel gelegen op een
groot groen plateau. De GR11 klimt tussen de watervallen steil naar dit plateau. Op La Rinconada zou ook een
prehistorische dolmen te vinden moeten zijn. Daar slaagden we niet meteen in. Wel opvallend was het AWS
(Automatic Weather Station) midden op de vlakte.
We verlieten nu de GR11 aangezien we via een op de Alpina-kaart ingetekende route via de Puerto de la Canal Roya
(2145m) rechtstreeks wouden doorsteken richting grenskam en Col de Pourtalet (1794m). Van een route bleek in de
praktijk echter geen sprake te zijn. Het werd een lastige, steile klim à l’improviste door het gras. We klommen
eerst links van een ravijntje de loodrecht de helling doorsneedt. Ter hoogte van een eenzaam boompje staken we
dit ravijntje makkelijk over en klommen nu afwisselend over gras en langs uitstekende rotspartijen steil verder
omhoog. De terugblikken op La Rinconada en de Pico de Anayet (2545m) werden stilaan overweldigend, het mooiste
van de dag. Ook kwamen nu toppen als Vertice de Anayet (2559m) en de Punta Espelunciecha (2397m) in beeld.
Uiteindelijk vlakte de klim plots uit en bereikten we een groene vlakte kort onder de Puerto de Canal Roya (2145m),
doorweven door een sterk meanderend, piepklein beekje.
We wilden bivakkeren aan het vlakbij gelegen Ibon del Puerto, maar dat meertje bleek in feite niet meer dan een
zompige vlakte te zijn zonder al te veel mooie bivakmogelijkheden. Terug dan maar naar de vlakte onder de col,
maar daar stond een erg sterke wind. Even later kwam een grote kudde paarden aandraven die zich erg opdringerig
(aggressief?) opstelde. Er zaten ook enkele hengsten bij. Ze galoppeerden rond ons heen en op een gegeven moment
werden we volledig omsingeld, waarbij ze ons met het hoofd schuddend naderden tot op een meter of tien. We
voelden ons niet op ons gemak. Met wat gezwaai met de wandelstokken en het nodige lawaai dreven we de kudde
uiteen, maar we hadden al lang niet veel zin meer om hier te blijven. We trokken dus de col over, ook al zaten we
aan de andere kant midden tussen de skiliften van het station van Formigal-Portalet. ’s Avonds kwamen ook de
paarden nog de col over, maar ditmaal trokken ze ons rustig voorbij op een veilige afstand.

Dag 9 : 11/07/2010: Rustdag Col de Pourtalet (1790m) – Pau
Die ochtend daalden we de laatste meters verder af naar de Col de Pourtalet, van waar we met een minibus van
een plaatselijke maatschappij (‘Picbus’) richting Laruns bolden. Het was zondag en langs de oevers van de Gave de
Brousset zaten honderden dagjesmensen te picknicken en van het mooie weer te genieten. Aan het stuwmeer van
Fabrèges gingen we even van de hoofdweg af naar het grote complex bij het begin van de telesiège naar het
skigebied van Artouste. Boven aan de telesiège vertrekt ook “Le Petit Train d’Artouste”, volgens de foldertjes die in
alle Offices du Tourisme’s in de buurt overvloedig te vinden waren de hoogste spoorlijn van Europa, die tot aan het
Lac d’Artouste voert op net geen 2000m. Voor de niet-wandelaars een zeldzame kans om in de relatief
ontoegankelijke Pyreneeën eens redelijk hoog in het graniet te geraken. Van de prijs moest ik wel even slikken: 25€
voor een retourtje. We bleven maar gewoon in de bus zitten, die nu grotendeels door de bossen verder daalde tot
Laruns. We werden beiden goed misselijk door de slingerende wegen.
In Laruns hadden we een half uurtje overstaptijd voor de rechtreekse bus naar Pau. We bleven wachten aan de halte
waar we daarnet door onze ‘Picbus’ waren afgezet, maar toen de bus er dan aan kwam gebaarde de chauffeur ons
niet te zien en reed gewoon door. Er vielen woorden als ‘klootzak’. De volgende bus ging immers pas binnen 4u, om
17u30. Onze ruime namiddag in Pau was zo meteen weg. We besloten te liften en hadden na een half uurtje succes.
Een jongedame zette ons af in Louvie-Juzon, waar we al snel een lift te pakken hadden tot de buitenwijken van Pau
zelf. Onze chauffeur was een local die ons aanraadde om het Cantabrisch Scheidingsgebergte eens te gaan
verkennen, als we de kalksteenmassieven van de Westelijke Pyreneeën dan toch zo leuk vonden.
In Pau vonden we via het Office du Tourisme een hotelletje van 40€ voor een dubbele kamer. “La Matisse” bleek
echter vooral een rommelig sportcafé te zijn. We kregen de sleutel van kamer 52 op de vijfde verdieping. Het bed
was er beslapen, blikjes bier lagen verspreid op de grond en het zat vol vliegen. “Ah, c’est pas fait?”, reageerde de
uitbater simpelweg toen we ons beklag maakten. Hij gaf ons de sleutel van de kamer ernaast, die wel redelijk in
orde was. Toch hadden we de volgende dag al snel spijt dat we nog braaf de 40€ betaalden. ’s Avonds trokken we
de stad in en na een restaurantje zagen we Spanje in een lokale kroeg wereldkampioen voetbal worden. Nog tot
diep in de nacht reden toeterende auto’s door de straten. Het maakte slapen er niet gemakkelijker op in onze
broeierig warme hotelkamer, waar een open raam min of meer noodzaak was.

Dag 10 : 12/07/2010: Pau – Col de Pourtalet (1790m) – Ibones de Anayet (2230m)
Start: 15u20
Finish: 17u15
Wandeltijd: 1u45
Afstand: 9km
Klimmen: 540m
Dalen: 100m
Weer: Licht bewolkt, droog
Die ochtend doolden we nog wat rond in Pau alvorens afscheid te nemen. Ik nam de bus van 13u30 terug naar
Laruns, Elien zou een goed uur later de trein nemen richting Bordeaux om de familie te vervoegen op vakantie. Het
was zacht maar grijs weer en ik was bang dat de toppen straks in de wolken zouden zitten. In Laruns stapte ik
opnieuw over in de kleine ‘Picbus’, die er nog een klein uur over deed tot op Col de Pourtalet (1790m). We zaten
slechts met drie op de bus. Voor me zat een Australisch koppel dat voor het eerst in hun leven in het echte gebergte
kwam. Onderweg loste de bewolking op en werden de toppen allemaal zichtbaar. Ze konden kreetjes van
verwondering niet onderdrukken wanneer onder sommige toppen sneeuwveldjes begonnen verschijnen. Ze moesten
uitstappen in Gabas en vroegen me ideeën voor mooie wandelingen in de streek. Het eerste dat in me opkwam was
de Tour du Pic du Midi d’Ossau vanaf het vlakbij gelegen Lac de Bious-Artigues.
Met mezelf nu als enige passagier in het busje klommen we verder naar de col. Eenmaal aangekomen liep ik snel
alle kraampjes aan de Spaanse kant van de grens voorbij en wandelde verder tot de grote parking net onder de col.
Ik pikte opnieuw de grindweg op die we gisteren en eergisteren waren afgedaald. Al snel moest ik echter stoppen. Ik
had nog niets gegeten sinds het ontbijt en had geen kracht in de benen. Ook vulde ik m’n waterzak tot de helft. Na
zowat een kwartier ging ik weer op pad. Het was intussen al 15u45 geworden. Ik klom nu over de grindweg tot aan
een splitsing op zowat 1870m, waar ik nu linksaf ging en zo de bekende route verliet. Een kwartiertje later bereikte
ik een onopvallende col aan de Corona de los Farallones (2053m), waarop een huisje stond aan de bovenzijde van 2
skipiste’s. Van hier had ik een mooi uitzicht op Pic du Midi d’Ossau (2884m), en aan de andere zijde ook op het
Tendenera-massief.
De grindweg stopte hier. Ik begon min of meer à l’improviste over een puinhelling te traverseren in zuidwestelijke
richting. Al snel stootte ik verrassend op een klein meertje, waaraan het uitstekend bivakkeren moet zijn. Je had er
een mooi uitzicht op onder meer Balaitous (3144m) en Tendenera (2853m), terwijl nu ook de toppen rond de Ibones
de Anayet lonkten, zoals Las Arroyetas (2573m) en Vertice de Anayet (2559m). Eenmaal de meertjes voorbij daalde
ik door het lange gras wat af naar een mooie onbemande hut. Hoewel hier geen skiliften meer te bespeuren waren,
bleek ze echter wel tot het Formigal-gebied te behoren. De deur was op slot. Ik liep de hut voorbij en liep à
l’improviste door het gras verder tot de col tussen Punta de la Garganta (2141m) en Punta Espelunciecha (2397m).
Vanaf hier had ik een mooi overzicht op het met grote blokken bezaaide hoge Valle de Culivillas, waar ik zich de
GR11 doorheen zag slingeren. Langs de beek zaten nog enkele dagjesmensen, die zich klaarmaakten om terug naar
de auto af te dalen. Ik probeerde zoveel mogelijk hoogte te houden terwijl ik door het gras naar de GR11 toe
traverseerde. Deze begon ik dan stroomopwaarts te volgen langs de beek. Het was een vrij steile klim langs onder
meer een mooie waaiervormige waterval. Een kwartiertje later vlakte de klim dan plots uit.

Hier bereikte ik de Ibones de Anayet. Het was intussen zowat 17u10 geworden. De GR11 liep net ten zuiden van het
grootste van de twee meren door. Aan deze zijde had zich een grote zompige vlakte gevormd waarop meerdere
kleine plassen stonden en waar meerdere beekjes zich met grote meanders doorheen slingerden. Elders waren de
oevers steniger, al was hier en daar een smalle rietkrans aanwezig. Aan de overzijde van het meer priemde de
gevorkte Pic du Midi d’Ossau (2884m) hoog en trots boven de grenskam uit. Dit is zonder twijfel één van de mooiste
uitzichtspunten op deze koninklijke top. Ik zocht me een bivakplekje uit net boven de GR-route aan de zuidzijde
van het meer. Iets verderop had zich nog een andere solotrekker geïnstalleerd, maar ik had niet echt zin om een
gesprek aan te gaan knopen. Ik liep nog een rondje rond het meer. Het was een fotogenieke avond met hoge
sluierbewolking. Zoals altijd op m’n eerste avond solo leek te tijd erg traag vooruit te gaan. Ik wist dat daar de
komende dagen snel verandering in zou komen. Ik las nog wat in het boek dat ik in Pau had gekocht en kroop nog
voor 21u in m’n slaapzak. Morgen zou een lange dag worden.

Dag 11 : 13/07/2010: Ibones de Anayet (2230m) – Ibon de la Sierra (2020m)
Start: 8u20
Finish: 15u00
Wandeltijd: 5u40
Afstand: 16km
Klimmen: 1320m
Dalen: 1530m
Weer: Zonnig en warm, winderig
Toppen: Pico de Anayet (2545m), Vertice de Anayet (2559m), Las Arroyetas (2573m), La Sierra (2293m)
Na een laatste keer wat uit te slapen was ik rond 8u20 op pad. Ik brak m’n tent af, maar liet m’n ingepakte rugzak
liggen en ging met m’n zwemzakje met enkel wat eten en drinken op weg. Voor ik verder zou trekken wou ik
immers de Pico de Anayet (2545m) en Vertice de Anayet (2559m) beklimmen, de twee toppen ten westen van de
Anayet-meertjes. Het was opnieuw een mooie en zachte ochtend. Regelmatig over sneeuwveldjes liep ik over een
vrij duidelijk pad tot onder de col tussen beide toppen. Via een vrij steile puinhelling bereikte ik de col, die pal op
de grens lag tussen de rode zandsteen waaruit de Vertice de Anayet (2559m) is opgebouwd enerzijds, en het
magmatische rhyolietgesteente van de Pico de Anayet (2545m) anderzijds. Ik besloot eerst de moeilijkste van de
twee te proberen, de Pico de Anayet. Na al meteen vrij steile openingsmeters nam ik het eerste deel van de klim
links van de kam. Hier is de rhyoliet even afgedekt met opnieuw een pakket van dat diep geërodeerde rode
gesteente. Het laatste stukje voor ik de indrukwekkende toppyramide bereikte moest ik door een erosiegeul omhoog
kruipen. Rechts van de kam kan ook, maar dan kom je op een steile puinhelling terecht.
Ik bereikte nu de voet van de moeilijkste passage van de beklimming. Over een afstand van zowat 20m was hier een
stalen kabel bevestigd om een steile rotsband te overwinnen. Het gesteente was van goeie kwaliteit met erg veel
steunpunten, maar een hoogtevreesleider komt hier allicht in de problemen. Eenmaal deze passage genomen
traverseerde het pad even onder een steile rotsflank door, om vervolgens linksop te draaien en door een steile (maar
minder luchtige) couloir over puin en graskluiten de laatste tientallen meters naar de top te overwinnen. Om 9u was
ik op de top. Ik was alleen. Het uitzicht mocht gezien worden. In het zuiden was de rode, pyramidale Vertice de
Anayet (2559m) nu erg mooi zichtbaar. Daarachter maakte de eindeloze noordflank van Pala de Ip (2783m) indruk.
Verder westelijke waren alle toppen zichtbaar die we de voorbije tien dagen waren gepasseerd: Pic d’Aspe (2640m),
Bisaurin (2668m), Castillo de Acher (2390m) en Pic d’Anie (2504m). In het oosten waren door de laagstaande zon
enkel de contouren van de massieven van Balaitous en Tenedera zichtbaar. In de diepte waren uiteraard de mooie
Ibones de Anayet zichtbaar. Maar de echte heerser was natuurlijk nog steeds Pic du Midi d’Ossau (2884m), die de
noordelijke skyline domineerde.

Ik bleef een kwartiertje op de top, daalde terug de steile couloir uit en nam de kabelpassage, gleed de erosiegeul
door, stak de col over en klom dan eenvoudig over een spoor naar de top van Vertice de Anayet (2559m). Het was
dan 9u50 geworden. Qua uitzicht vond ik Vertice de Anayet (2559m) haar veel meer bezochte buur echt overklassen.
Vanaf hier kon je de Pala de Ip (2783m) aan de overzijde van het Valle de Izas pas écht appreciëren. Haar bijna
loodrechte, hectometers hoge noordflank, met daaronder eerst met sneeuwvelden bekleedde puinhellingen en daar
nog eens onder de met afgeronde blokken bezaaide groene valleibodem maakten een verpletterende indruk. In het
noorden stonden Pico de Anayet (2545m) en Pic du Midi d’Ossau (2884m) nu zij aan zij. Ik had een perfect overzicht
op de klimroute van daarnet en kon nu opmerken dat twee andere wandelaars net de col hadden bereikt en er ook
aan begonnen. Zelf daalde ik nu weer af naar de col. Na de steile puinhelling, waar ik een ouder Spaanse koppel
kruiste, ging ik al joggend verder tot aan m’n rugzak. Ik vulde m’n water terug bij, nam wat voedsel in pakte daarna
rustig m’n zak in alvorens rond 11u definitief te vertrekken. Ik wou nu naar de col (2415m) ten westen van Las
Arroyetas (2573m) trekken en vervolgens met volle bepakking deze top oversteken om dan vanaf de volgende col

(2355m) af te dalen in het dalhoofd van Valle de Izas.

Het ging meteen een heel stuk trager vooruit met rugzak. Ik klom westelijk van een grote en met riviertjes
doorweven vlakte die op m’n kaart als een groot meer stond ingetekend. Het laatste stuk van de beklimming verliep
vrij steil en volledige à l’improviste over gras- en puinhelling. Zwetend bereikte ik de col. Ik klom nu meteen verder
in oostelijke richting over de kam. Nu en dan werd die behoorlijk geaccidenteerd en traverseerde ik eenvoudig onder
de zuidzijde van de graat door. Zo bereikte ik al snel een colletje (2435m) net onder Las Arroyetas (2573m). Ik nam
een korte pauze. De beklimming zag er vrij steil uit en ik wist dat de andere zijde nog een stuk moeilijker was. Ik
zag er tegenop met m’n rugzak. Een Spaanse solowandelaar kwam nu van de top naar me afgedaald. Hij vertelde
me dat de oostgraat niet eenvoudig was. Het was een sympathieke kerel uit het nabij gelegen Sabinanigo. We deden
nog een korte babbel waarbij we nog wat informatie uitwisselden over nabijgelegen routes. Hij trok daarna verder in
westelijke richting om via de route die ik net had gevolgd af te dalen naar de meertjes. Dat was trouwens meteen
de laatste mens die ik tot morgenmiddag zou tegenkomen, een echt stiltegebied hier.
Ik had intussen beslist om m’n rugzak hier te laten staan en verlicht verder te klimmen naar de top, een klus die
snel geklaard was. Ik had nu zowat alle belangrijke toppen rond de Ibones de Anayet beklommen. Deze top bood
nog een completer overzicht over het Valle de Izas. Ook pasten Pico de Anayet, de meertjes en Pic du Midi d’Ossau
nu binnen één beeld. Na een minuut of vijf daalde ik weer af en pikte m’n rugzak op. Vervolgens begon ik over
redelijk steile maar goed doenbare grashellingen op zo’n 2460m à l’improviste onder de zuidflank van Las Arroyetas
(2573m) door te traverseren, waarbij ik nu en dan kleine tongvormige sneeuwvelden moest oversteken. Aan de
zuidoostzijde van de top daalde ik dan over minder steil wordende grashellingen af naar een mooi karstplateautje
(2300m) onder de col tussen Las Arroyetas en de Pico Culibillas (2528m). Hier kan prachtig worden gebivakkeerd met
mooie overzichten op het dalhoofd van Valle de Izas, maar water zal je wel moeten meedragen.
Van een pad of spoor was intussen trouwens nog steeds geen sprake. Over gras en puin daalde ik doorheen een geul
nu een kleine 200m zeer steil af in het Valle de Izas. Het was een stuk dat de nodige concentratie vergde. Eenmaal
beneden waren de moeilijkheden echter van de baan, want over grote grasvlaktes kon ik nu snel heel het dalhoofd
doortrekken tot ik onder Collado de Escarra (2223m) eindelijk weer op een erg vaag spoor botste met oranje
markeringen. Het was echter zo weinig belopen dat ik het tijdens de beklimming al snel weer kwijt geraakte. Niet
erg, want het was ontspannen en niet al te steil klimmen door het gras tot op de col. Hier werd ik voor het eerst
geconfronteerd met een wel erg harde wind. Ik wou boven pauzeren maar moest een stukje terug dalen om dekking
te zoeken. Het uitzicht mocht trouwens gezien worden. Ik keek nu het Valle de Izas door, met links de noordflank
van Pala de Ip (2783m) en daaronder een erg chaotisch plateau met daarop het melkblauwe Ibon de las Foyas, een
meertje dat zeker een bezoek leek te verdienen van wie hier eens zou passeren. Aan de andere zijde kwam voor het
eerst het Ibon de la Sierra in beeld, mijn eindbestemming van vandaag. Verder weg domineerden opnieuw de
massieven van Balaitous en Tendenera.
Na een tiental minuten pauze daalde ik nu over een breed zigzaggend spoor met oranje markeringen de eerste
meters onder de col. Daarna verloor ik dit spoor opnieuw uit het oog. De route naar het meer was echter erg voor
de hand liggend. Net erboven stond nog een vrij nieuw uitziende kleine hut, die niet op de kaart was aangegeven.
De deur was op slot. Ernaast lag een AWS (Automatic Weather Station) van de Aragonese weerdienst. De metalen
strips van de pluviometer maakten heel wat kabaal in de felle wind. Ik daalde verder tot het meer, dat ik rond 15u
reeds bereikte. Omdat ook hier erg veel wind stond zette ik de tent een dertigtal meter verderop onder een
beschuttende helling. Van de wind maakte ik wel gebruik om m’n kousen en onderbroek te wassen (en vooral snel
droog te krijgen). Toen ik er rond 17u van overtuigd was dat ik hier vandaag niemand mee zou zien, sprong ik
adamskostuum in het meer. Het water was zalig warm, ik denk rond de 20°C. Dat had ik nog niet veel meegemaakt
hier in de Pyreneeën. Ik zwom het hele meertje rond.

’s Avonds liep ik nog eens terug naar Collado de Escarra (2223m) en van daar verder over de kam tot de ronde top
van La Sierra (2293m). Het uitzicht op Valle de Izas, de noordflank van Pala de Ip (2783m) en van het massief van
Pena Telera (2762m), het Balaitous-massief en het nog steeds dik besneeuwde Tendenera-massief was er geweldig.
Ik wachtte tot het licht op de toppen uitging om dan in looppas terug af te dalen naar het meer. Het was een
prachtige wandeldag geweest.

Dag 12 : 14/07/2010: Ibon de la Sierra (2020m) – Escarilla (1170m)
Start: 7u25
Finish: 12u50
Wandeltijd: 4u35
Afstand: 15km
Klimmen: 420m
Dalen: 1170m
Weer: Eerst zonnig, later wisselend bewolkt. Droog en warm, winderig
Mijn wekker ging om 6u30 en een klein uur later was ik op weg. Het weer was niet veranderd sinds gisteren: helder
maar met een stevige zuidelijke wind. Ik liep eerst over een vaag spoor een stukje in ZZW-richting op hoogte achter
enkele kleine heuveltopjes door. Na enkele honderden meters begon ik dan à l’improviste en in een brede boog (om
zo weinig mogelijk hoogte te verliezen) af te dalen naar het grote plateau van de Hoyas de Balsera. Aan de
overzijde van dit met grote bruine en witte steenblokken bezaaide plateau zag ik al reeds de Collado de Armeros
(2040m) liggen, een mooie col in de WZW-ONO-gerichte kam tussen de Pala Zarrata (2231m) en Pena del Calcin
(2175m). Ik stak een eerste beekje over op zowat 1940m en moest meteen even de rugzak afgooien voor een
dringende sanitaire stop. Daarna doorkruiste ik verder het erg chaotische plateau, met hier en daar diepe
karstspleten. Eenmaal aan de voet van de helling naar de col pikte ik opnieuw een spoor op. Na een brede Svormige zigzag bereikte ik zo rond 8u30 de col, vanwaar ik in het zachte ochtendlicht een prachtige terugblik had op
het plateau, met hoog boven het dalhoofd uittorenend de Punta Escarra (2760m).

Aan de andere zijde had ik nu een onbelemmerd zicht op de indrukwekkende noordflank van het massief van Pena
Telera. Een machtige kalksteenmuur met toppen als Pena Retona (2781m), Pena Puerto Rico (2762m), El Triptico
(2624m) en natuurlijk Pena Telera zelf (2762m) torenden hier tot bijna een volle supersteile kilometer uit boven de
door koeien en paarden begraasde Lana Mayor, alweer zo’n met grote blokken bezaaid kalksteenplateau. Ik daalde
aan de zuidzijde van de col af tot ik op zo’n 1950m de steilste hellingen onder de kam voorbij was, en begon dan à
l’improviste in oostelijke richting te traverseren door het gras. Na een laatste stuk door zwarte schiefer, waarbij ik
één diepe erosiegeul moest doorkruipen, bereikte ik vrij vlot de col die op de kaart ‘Calcin del Escuach’ wordt
genoemd. Vanaf hier wou ik nu in oostelijke richting verder de kam volgen tot die naar het Ibon de Tramacastilla
dook. Het was een eenvoudig stuk over een golvende en afgeronde kam, waarbij ik in de felle wind moest opletten
om niet te struikelen over een ijzerdraad die op de grond slingerde tussen oude omheiningspaaltjes.
Op de top van El Escuach (1956m) nam ik een korte pauze. De uitzichten vanop dit zelden belopen kammetje waren
geweldig. Behalve de hoek van Pena Telera liep ik constant met een immens panorama op de massieven van
Tendenera en Balaitous. In de diepte werden ook de helderblauwe stuwmeren Ibon de Tramacastilla en Embalse de
Escarra zichtbaar. Vanop de top daalde ik nu over erg schaars begroeide hellingen naar dat eerste meer toe. Aan de
noordzijde nam ik een lange pauze in het gras. De wind ging hier erg fel te keer en op het water stonden bij
momenten kleine schuimkoppen. Pas na een tijdje merkte ik op dat aan de overzijde van het meer onder een boom
een mountainbiker zat te rusten. In deze omgeving zijn inderdaad enkele grindwegen aanwezig waarop het prachtig
(maar lastig) fietsen moet zijn.
Na een klein half uur begon ik zelf in tijdelijk deze grindweg te volgen in noordelijke richting. Na een korte afdaling

sloeg ik dan rechtsaf een aardeweg in, die al snel een beek overstak (hier vulde ik m’n drinkzak terug) en vervolgens
langs de zuidoevers van het grote Embalse de Escarra verderliep. Opnieuw passeerde me een groepje van 3
mountainbikers. Door het niet al te hoge waterpeil zat er een lelijke boord rond het water van dit stuwmeer. Ik
volgde de weg tot bijna helemaal aan de stuwdam, waar ik op zoek ging naar de afspliting van de lokale
wandelroute PR HU-91 over de Cuello de Tarmanores (1755m) richting Escarilla. Vinden deed ik ze echter niet, zodat
ik maar weer à l’improviste aan de beklimming begon. Ik bleef daarbij steeds ten oosten (links) van een beek die
zich hier diep had ingesneden. Hogerop stootte ik dan toch op een rood-wit-gemarkeerd spoor, waarlangs ik
vervolgde tot op de col. Ik draaide links om de Punta de Cochata (1901m) heen en kwam zo op een klein plateau
uit. Het zat hier werkelijk stikvol marmotten. Ik besloot één minuut stil te blijven zitten om ze allemaal uit hun
holletjes te zien komen. Het waren er minstens tien of vijftien binnen de 50 meter, velen ook met jongen.
Tijdens de afdaling wurmde het rood-witte spoor zich regelmatig tussen stekelstruiken. Al snel had ik heel wat
schrammen op armen en benen. In een grasveld raakte ik de route dan weer helemaal kwijt. Ik besloot op goed
gevoel verder te dalen en stootte op ongeveer 1540m op een breder aardewegje dat hier tijdelijk in zuidelijke
richting langs de helling traversserde. Aan een klein beekje draaide dit pad weer linksaf naar omlaag. Na opnieuw
een stuk met veel stekelstruiken botste ik op ongeveer 1500m dan eindelijk op een beter pad. Niet veel verder
passeerde ik de afsplitsing naar het mooie watervalletje “El Saldo de Escarilla”, een route die was gemarkeerd in
blauw en wit en een geliefd doelwit voor dagjesmensen. Dat was duidelijk merkbaar, want vanaf dat moment
kruiste ik regelmatig gezinnen met kinderen. Ze vroegen me allemaal hoe ver het nog was. Hoe verder ik afdaalde,
des te zuurder werden de gezichten toen ik antwoordde. Op zowat 1440m was er nog een punt waar je zou kunnen
mislopen. Het pad kruiste hier een grindweg. Voor de rechtstreekse wandelroute naar Escarilla moet je deze enkele
tientallen meter volgen naar rechts, en vervolgens net na een veehek opnieuw linksaf langs een klein rood-wit
gemarkeerd bospad beginnen afdalen. Het was nog een aangenaam stuk lopen, waarbij de schaduw erg deugd deed
en ik genoot van de frisse geur van het bos. Het was uiteindelijk 12u50 toen ik de hoofdweg bereikte, die ik even
volgde om zo in het centrum van het kleine Escarilla aan te komen.
Ik liep naar camping “Escarra”, waar ik een dure €11,40 betaalde voor een nacht. Ik installeerde me helemaal
achteraan op de camping. Vervolgens ging ik voor de siësta nog snel fruit en yoghurt kopen in het kleine plaatselijke
supermarktje. Daarna nam ik een uitgebreide douche en waste ik zowat al m’n kleren. Met de Fransman naast me
keek ik naar het laatste stukje van de Tour-etappe naar Gap, en zag hoe Mario Aerts en Dries Devenys op het einde
tekort schoten. Internet was er in de biblitheek van het dorpje, maar die bleef dicht op woensdag. Geen internet
dus. Door het supermarktje in het dorp en dat op de camping te combineren kon ik mits wat improviseren alle eten
vinden dat ik nodig had voor het volgende gedeelte van m’n tocht. Het eerste echt zware stuk zou het worden, 7
dagen autonoom door de massieven van Tendenera en Balaitous, en met onderweg toppen als Tendenera, Picos del
Infiernos en Grand Fache op het menu. Met enige spanning keek ik uit naar het graniet, met z’n blokkenvelden,
talloze bergmeertjes en allicht ook nog heel wat sneeuw.

Dag 13 : 15/07/2010: Escarilla (1170m) – Ibon de Sabocos (1900m)
Start: 10u30
Finish: 15u55
Wandeltijd: 3u55
Afstand: 15km
Klimmen: 1050m
Dalen: 320m
Weer: Zonnig en warm
Ik bleef ’s ochtends wat liggen tot het supermarktje rond 9u open ging om nog eens te kunnen ontbijten met vers
brood, confituur en yoghurt. Na een laatste douche wandelde ik rond 10u30 de camping uit. Een echt lange dag zou
het vandaag toch niet gaan worden, ik wou tot het Ibon de Sabocos geraken. Vanaf morgen zou dan het zware werk
beginnen. De beginfase van de etappe kondigde zich aan als vervelend. Ik begon langs de drukke grote weg in
zuidelijke richting te stappen. Gelukkig was er een kleine pechstrook zodat ik me nog redelijk op m’n gemak voelde
ondanks het voorbijrazende verkeer. Na zowat een kilometer nam ik dan de afslag naar Panticosa. Ook op deze weg
reed nog heel wat volk. Hier was geen pechstrook meer voorzien, wat ik de bochten soms gevaarlijke situaties
opleverde. Een brug, die nauwelijk van ballustrade’s voorzien was, overbrugde de Rio Gallego. Ze liep hier minstens
30 meter onder weg door een smalle canyon. Ik werd onderweg ook voorbijgereden door een vrachwagen van
supermarktketen AltoAragon. In Panticosa kan je je dus allicht meer uitgebreid winkelen.
Na zowat een half uur gevaarlijke asfaltkilometers splitse de weg dan. Ik ging rechtsaf naar El Pueyo de Jaca. Hier
was het een stuk rustiger. De uitzichten op het grote stuwmeer Embalse de Bubal mochten gezien worden. Het
waterpeil was erg hoog. Heel wat bomen langs de oever stonden tot hun kruin in het water. Wat verder liep ik het
dorpje door, waarin tot mijn verbazing een grote jeugdherberg lag. Een interessante uitvalsbasis voor wie
dagwandelingen in de streek wil doen. Wanneer ik de kerk voorbij was passeerde ik een informatiebord over
wandeling in de omgeving. Het was ook hier dat het lokale wandelpad PR HU-106 begon. Die route moest ik hebben.
Na een korte maar steile klim was het een aangename route over een uitgetreden wit-geel gemarkeerd pad. Eerst
door het bos, daarna langs de kolkende Rio Caldarés. Regelmatig liep ik informatiebordjes over fauna en flora van
de streek voorbij. Na een tijdje stak het pad via een houten brug de rivier over om vervolgens aan de andere oever
verder stroomopwaarts te lopen langs een breed bospad. Aan een gemarkeerde bron langs het pad hield ik even
pauze mijn waterzak bij te vullen en wat te eten.
Niet veel verderop kwam het pad uit op een brede grindweg, die ik in dezelfde richting bleef volgen. Aan de
overkant was nu Panticosa te zien. Er stonden heel wat auto’s op de grote parking en al snel was duidelijk waarom:
ook in de zomer werd de téléferique naar Puntal de los Petros (1865m), niet eens zo ver van mijn eindbestemming
van vandaag, dagelijks in gang gezet. Heel wat dagjesmensen maakten daarvan gebruik om makkelijk vrij hoog in de
bergen te geraken. In liep onder de lift door. Om richting Ibon de Sabocos te lopen had ik nu twee opties: ofwel
kon ik de grindweg van het skigebied volgen en zo in brede lussen door het bos omhoog klimmen, ofwel kon ik
langzaam klimmend een route binnendoor naar de Barranco de Travenosa nemen en die stroomopwaarts volgen naar
het meer. Op mijn Alpina-kaart stond langs de beek een pad ingetekend. Ik koos uiteraard voor de tweede optie.
Het pad moest hier ergens vertrekken. Ik liep even pal onder de skilift omhoog en vond een 10-tal meter hogerop
een vaag pad dat links het bos in dook. Dat moest het zijn. Eenmaal in het bos was het pad makkelijk te volgen. Het
was rechts steeds geflankeerd door een stenen muur die erosie moest tegengaan. Het was aangenaam lopen, maar ik
klom veel trager dan volgens de kaart het geval moest zijn. Ik bleef steeds vrij laag boven de Rio Bolatica in
oostelijke richting lopen. Al snel had ik door dat dit niet het pad was vanop de kaart, maar een oude herdersroute.
Ik twijfelde even, maar bleef toch doorlopen. De richting was immers juist en straks, eenmaal aan de Barranco de la
Travenosa, zou ik wel zien waar ik uitkwam.

Na een hele poos op mijn pas ontdekte route bereikte ik dan plots een open veld, dat afgespannen was met oranje
lint. Ik kroop het lint over, maar moest vaststellen dat het pad hier nu plots helemaal verdween. Op goed gevoel
traverseerde ik verder en wrong ik me door enkele stroken bos. Gelukkig had ik nu (op zowat 1330m) de Barranco de
Travenosa bereikt. Er liep een vaag spoor rechts van de beek stroomopwaarts. Reeds na enkele minuten, op zowat
1370m, kruiste ik dan zoals gehoopt een 4×4-spoor dat hier de helling traverseerde. Blij over de geleverde arbeid
hield ik een lange pauze, waarbij ik wel werd geplaagd door muggen. Over het 4×4-spoor passeerde me een ouder
Frans koppel, ook met trekkingrugzak. Ze stonden vannacht ook op de camping. Ik maakte een praatje. Bleek dat de
man al 30 jaar op rij en telkens 7 volle weken elke zomer in de Pyreneeën had rondgewandeld. “Je connais toutes
les vallées!”, verkondigde hij trots, en ik wist dat hij gelijk had. Ze liepen vandaag nog naar het Ibon de Catieras,
waar ik na een brede boog overmogen wou passeren.
Na een dik half uur vervolgde ik het pad net rechts van beek. Aanvankelijk kon ik dit nog vrij goed volgen, maar na
een minuut of tien werd alles stilaan vager. Ook steenmannen waren nu schaars goed. Na zo’n 100 meter klimmen
kwam ik uiteindelijk helemaal geen steenmannen meer tegen en ook elk spoor van een pad ontbrak. Ik probeerde
nog even zelf een route te zoeken, maar de stekelige vegetatie, de erg stenige ondergrond en vooral het
vooruitzicht dat ik me allicht minstens een uur op deze wijze omhoog zou moeten wroeten deden me al snel
beslissen om terug te draaien. Ik daalde opnieuw af naar mijn pauzeerplek van daarnet en liep nu in westelijke
richting de 4×4-route af, die de helling traverseerde. Na een kwartier stootte ik dan op de bewuste grindweg. Er zat
niets anders op dat deze nu een heel eind te volgen tussen de skiliften door. Het was een erg saai stuk. In een
haarspeldbocht op 1550m hield ik nog eens een lange pauze. Ik was intussen boven de boomgrens uit en er openden
zich mooie uitzichten op Tendenera (2853m) en Pena Sabocos (2757m). Ook de terugblik op de Sierra de Partacua,
waarvan ik de toppen nog herkende van de voorbije dagen, was erg fraai. Na een hele tijd kwam dan de top van de
lift uit Panticosa in zicht. De luidsprekers braakten luide muziek. “Forever Young” van Jay Z galmde door de bergen.
Ik liep snel verder, waarbij ik nu plots veel dagjesmensen kruiste die de lift hadden genomen. Na nog enkele
haarspelden splitste zich eindelijk een normaal wandelpad af naar het Ibon de Sabocos. Ook hier vlakbij het meer
stonden nog heel wat skiliften. Zonde, want het kader werd stilaan indrukwekkend. De meeste toppen van de Sierra
de Tendenera waren nu zichtbaar, met hun uitzonderlijke kleurenpalet met afwisselend bruine en hagelwitte
kalksteen.
Toen ik net de laatste skilift voorbij was, kwam het Ibon de Sabocos in zicht. Ik kon een lange “waaaaaaauw” niet
onderdrukken. Dit meer was echt 18-karaats. Het water vertoonde prachtige groen-blauwe schakeringen. Maar het
was vooral de onverzettelijke noordflank van de Pena Sabocos (2757m) die zo’n indruk maakte dat ik er even voor
moest gaan zitten. Ook in de rug had ik een geweldig overzicht op onder meer Pic du Midi d’Ossau (2884m) en
Garmo Negro (3066m). Ik daalde af naar de cabane aan de noordpunt van het meer (geen interieur, betonnen vloer,
enkel aantrekkelijk bij slecht weer). Hier was plaats genoeg voor wel 20 tenten. Ik twijfelde geen seconde. Na het
verdwijnen van de dagjesmensen dook ik het vrij warme meer in voor misschien wel de zwempartij in het mooiste
kader in m’n leven. Na het avondmaal klom ik op sleffers nog een heel eind de hellingen ten westen van het meer
op. Onderweg zag ik gemzen en marmotten. Toen ik bezig was aan de afdaling kwam plots met veel kabaal een
kudde paarden het Valle de Travenosa uitgerend. Ik liep zo snel ik kon op m’n sleffers naar mijn tent om ze voor te
zijn. Er zaten enkele hengsten bij en ze deden alweer zeer opdringerig. Ik was niet op mijn gemak, maar gelukkig
daalden ze net voor het donker werd weer een eindje het dal in, zodat ik rustig kon gaan slapen.

Dag 14 : 16/07/2010: Ibon de Sabocos (1900m) – Ibon de Ordiso (2340m)
Start: 7u20
Finish: 15u55
Wandeltijd: 6u10
Afstand: 16km

Klimmen: 1460m
Dalen: 1020m
Weer: Eerst zonnig, later wisselend bewolkt. Droog.
Bergtoppen: Tendenera (2853m).
Mijn wekker stond om 6u30, maar reeds enkele minuten eerder werd ik de tent uitgejaagd door het naderende
lawaai van de paardenbellen. Twee grote hengsten kwamen me goeiemorgen zeggen. Vervaarlijk stonden ze met hun
kop te zwaaien en met hun rechtervoorpoot op de grond te stampen terwijl ik zo snel ik kon al zittend m’n spullen
uit m’n tent haalde, mijn tent afbrak en alles snel in m’n rugzak propte. Ik deed het bijna in mijn broek van de
schrik. Luid scheldend op de beesten en met nog ongeknoopte schoenveters strompelde ik naar de overkant van de
beek en liep zo nog een 100-tal meter verder. Ze kwamen me gelukkig niet achterna. Ik ontbeet nu en pakte rustig
mijn rugzak opnieuw in. Rond 7u20 ging ik dan echt op pad.
Vandaag wilde ik een stevige etappe lopen. Ik zou de Cuello de Sabocos (2090m) en de Collado de Tendenera
(2327m) overtrekken. Iets voorbij die tweede col wou ik dan bivakkeren op de Faja Basaran, een klein plateautje
hoog boven het Valle de Otal. Vanaf daar wou ik dan in de vooravond de Tendenera (2853m) beklimmen. De eerste
klim naar Cuello de Sabocos (2090m) verliep aanvankelijk min of meer à l’improviste maar wel eenvoudig door het
gras. Hogerop trof ik dan een vrij duidelijk pad aan, dat bovendien geel-wit gemarkeerd was. Al na een klein half
uur bereikte ik de col, die door het convexe profiel van de helling helaas geen terugblik bood op het meer. Wel kon
ik grote delen van de noordwand van het Tendenera-massief overschouwen. Aan de andere kant van de col
doorkruiste ik al snel een grote doline met daarop een paardendrinkbak (en paarden). Binnensmonds vloekte ik heel
wat af tegen de beesten. Overigens heb ik in augustus één van de eerste dagen na mijn thuiskomst met veel genot
een grote paardenbiefstuk opgepeuzeld. Niet veel verder vond ik aansluiting op een aardeweg, die via enkele
haarspelden afdaalde tot aan de vlakte van La Ripera. Onderweg kwam ik een groepje van 3 Spanjaarden tegen. Op
z’n 1900m stond langs de weg ook een kleine cabane die niet op de kaart wordt vermeld. Behalve een (propere)
betonnen vloer was er binnen niet veel te zien. Geschikt als slecht-weer bivak dus.

Iets voor 9u bereikte ik de vlakte. Ik nam een korte pauze om wat te eten. Vervolgens ging ik van de weg af, stak
de beek over en zocht (en vond) het begin van de route naar Collado de Tendenera (2327m). Dit pad, aanvankelijk
vrij vaag, was rood-wit gemarkeerd. Het klom eerst in een lange diagonaal een puinhelling door om zo boven de
steile rotsband uit te klimmen waarover de Barranco del Puerto zich langs een waterval naar beneden stortte.
Eenmaal deze passage erop zat liep ik plots het erg overzichtelijke en groene dal in, dat uiteraard gedomineerd
werd door de top van de Tendenera (2853m). Het was wel duidelijk dat ook deze route niet vaak werd belopen. Ik
moest me een weg banen door heupdiep gras waaronder nog maar net een pad zichtbaar was. Na een tijdje bereikte
ik de Cabana de Tendenera (1940m), een erg propere hut met binnenin een kachel en een bed met matras. Ik nam
een pauze om mijn waterzak bij te vullen en opnieuw iets te eten. Intussen moest ik ook vaststellen dat ik mijn
bandana vanochtend was vergeten, allicht door al die haast met de paarden. Ik hoopte maar dat ik geen zonneslag
zou oplopen de komende dagen, want ik moest het nog 6 dagen volhouden voor ik in Cauterets de mogelijkheid zou
hebben iets nieuws te kopen.
Na de cabane volgde opnieuw een stuk met erg lang gras vol brandnetels. Daarna werd het spoor wat duidelijker
toen ik eerst iets of wat langs de noordelijke hellingen en vervolgens vlak bij de droge bedding van de beek verder
klom naar de col. Op het laatste stuk waren hier en daar nog sneeuwvelden aanwezig. Het zat hier trouwens alweer
stikvol met marmotten. De massieven van Pena Telera en Tendenera zijn blijkbaar echt “place to be” voor de
beestjes. Het was uiteindelijk iets voor 11u toen ik Collado de Tendenera (2327m) bereikte. Dat was een heel stuk
vroeger dan ik op voorhand in gedachten had. Omdat ik geen zin had om nu al urenlang te zitten wachten en de
Tendenera (2853m) dan in de vooravond te beklimmen, besloot ik om na een korte pauze meteen te vertrekken naar
de top en dan straks nog een eindje verder te trekken. Ik verstopte mijn rugzak in een kleine karstholte net boven
de top. Behalve eten en drinken nam ik ook mijn pickel mee voor de beklimming. Zoals verwacht lag er nog heel
wat sneeuw en het zag er naar uit dat ik om de graat te bereiken een vrij steil sneeuwveld zou moeten nemen. Mijn
stijgijzers liet ik wel gewoon beneden.
Over een met steenmannen gemarkeerd spoor klom ik nu eerst rechtsom door een wildernis van karstspleten en
kleine blokkenvelden naar punt 2391m net ten zuiden van de col. Vervolgens klom ik een heel eind net links van een
tongvormig sneeuwveld tot de helling op zowat 2500m tijdelijk uitvlakte. Ik liep nu quasi continu over sneeuw. De
meest directe route naar de top leek me zonder stijgijzers niet te doen. Ze liep erg steile sneeuwvelden op in de
kop van een grote kom. In plaats daarvan week ik nu een heel stuk uit in oostelijke richting om via niet al te steile
sneeuwvelden (25°) naar een van vele kleine couloirs onder de oostgraat toe te klimmen. Doorheen deze rotscouloir
klauterde ik nu kort maar vrij steil naar de kam toe, die ik bereikte op een hoogte van zowat 2600m. Ik klom nu
een heel stuk eenvoudig verder over de kam. Na een eerste steile bult op zowat 2700m bereikte ik een brede
schouder. Deze doorkruiste ik, stak een groot sneeuwveld over, en klom daarna steil verder over eerst puin en later
puin en rotspartijen tot ik uiteindelijk de topgraat bereikte, die weer uit die typische bruine kalksteen bestond. De
top was nu in zicht. Een dertigtal horizontale meters van de top versmalde deze graat even. Over korte afstand
moest je hier een erg luchtige passage nemen van hooguit een meter breed. Halfweg moest ik even gaan zitten
omdat een rukwind me anders van de berg dreigde te blazen. Daarna liep ik eenvoudig verder. Zo rond 12u15
bereikte ik de top van de Tendenera (2853m).

Ik was niet alleen. Een andere solo-wandelaar, een Fransman uit Pau, had de top vanaf het zuiden bereikt. Hij was
met een mountainbike tot de Refugio Soaso de Linas (1660m) gelopen en vanaf daar beginnen klimmen. Samen
genoten we van het panorama vanop de top. Fantastisch was het uitzicht over de volledige lengte van het
veelkleurige Tendenera-massief. Van hier kon je zeer goed de geologische opbouw van het massief bewonderen, met
quasi verticale kalksteenbanken. Erg duidelijk was ook dat het massief in feite slechts een onderdeel is van een
lange kalksteengordel die een groot deel van de Aragonese Pyreneeën omgord langs haar zuidflank: verder westelijk
kon je deze gordel vervolgen richting Pena Telera (2762m), Pena Collarada (2886m), Pico de Aspe (2640m) en
Bisaurin (2668m); verder oostelijk in de richting van het Ordesa-gebied met toppen als Taillon (3144m) en natuurlijk
de Monte Perdido (3355m). Nog verder weg was zelfs Cotiella (2912m) te zien. Aan de noordzijde wordt deze
kalksteengordel in deze streek geflankeerd door de granieten woesternij van het Balaitous-massief. Zichtbaar waren
onder mee te toppen van Garmo Negro (3066m), Infiernos (3083m), Grand Fache (3005m) en Grand Barbat (2813m).
Andere blikvangers vanop de top waren Pic du Midi d’Ossau (2884m) en natuurlijk de Vignemale (3298m), die met
haar plombe flank hoog boven het Valle del Ara alles domineerde in noordoosten.

Ik bleef nog een hele poos op de top nadat de Fransman was vertrokken en begon uiteindelijk iets voor 13u aan de
afdaling. Min of meer langs dezelfde route daalde ik terug naar de col. Het was een erg lang stuk. Bovendien was ik
reeds op de top zonder water gevallen. Ik at enkele handen sneeuw om de grootste dorst te lessen. Toen ik
eindelijk op de col was aangekomen passeerde daar net een groep Spaanse jongeren. Ik pakte rustig mijn rugzak
terug in en daalde dan aan de oostflank van de col naar de Faja Basaran, een mooi hangend zijdalletje hoog boven
Valle de Otal. Hier en daar waren nog grote sneeuwvelden aanwezig. Eenmaal ik na een dik kwartier stromend water
bereikte plofte ik tevreden neer in het gras voor een lange pauze. Die had ik intussen wel verdiend. De dag was al
meer dan geslaagd.
Omdat ik nog wel wat overschot had, trok ik na een klein uurtje luieren weer verder. Ik wou graag het Ibon de
Ordiso bereikten, een parel van een meertje dat hier wat hogerop lag op de Hoyas de Ordiso, een kalksteenplateau
hoog in het gelijknamige dal. Thuis had ik gehoopt hier een rechtstreekse doorsteek te kunnen maken, maar de
puinwaaiers aan de noordzijde van de Faja Basaran leken me nu toch te steil. Boven leek ik ook een rotsdrempeltje
over te moeten klauteren. Ik besliste om in plaats daarvan rond te lopen via Cuello de Ordiso (2232m). Over een
vaag pad nam ik dus de Faja Basaran over haar volledige lengte, klom dan kort linksop het colletje over (vanwaar ik
een erg mooi overzicht had op het Valle de Ordiso en het Vignemale-massief), en klom dan langzaam over de Hoyas
de Ordiso verder tot ik het meertje bereikte. Het was dan intussen 15u55 geworden. Een beetje tot mijn verrassing
was ik niet de enige die op het idee was gekomen hier vanavond te bivakkeren. Aan de oostpunt van het meer had
een vader met 2 jonge kinderen. Het bleken Hollanders te zijn en we maakten een korte babbel alvorens ik zelf een
plekje zocht. De vlakte aan de noordzijde van het meer was nog zompig door het vele smeltwater. In plaats daarvan
koos ik een plek langs de beek. ’s Avonds klom ik nog punt 2414m net ten zuidwesten van het meer op, waar ik nog
erg lang kon genieten van de zon. Er had zich intussen een mer de nuages gevormd in Frankrijk. Die lag er nog niet
toen ik vanmiddag op de top van Tendenera stond. Net voor zonsondergang daalde ik terug af om te slapen.

Dag 15 : 17/07/2010: Ibon de Ordiso (2340m) – Ibon del Brazato (2370m)
Start: 7u40
Finish: 14u30
Wandeltijd: 5u05
Afstand: 11km
Klimmen: 1200m
Dalen: 1170m
Weer: Wisselend bewolkt. Droog.
Bergtoppen: Pico Mallaruego (2684m).
Omdat de batterij van m’n GSM reeds vroeger dan verwacht half leeg was, rekende ik die ochtend om mijn
biologische klok in plaats van op m’n wekker om me op m’n traditionele uur van half zeven wakker te maken. Om
6u30’11” precies werd ik wakker. Niet slecht! Omdat ik in Escarilla geen muesli of crunchy had gevonden at ik
Smacks als ontbijt. Lekker, dat wel, maar het duurde wel een hele poos voor ik twee derden van zo’n zak op had.
Daardoor was ik iets trager dan normaal gepakt en gezakt. Rond 7u40 ging ik op pad. Voor vandaag had ik een
uitdagende route uitgetekend. Ik wou eerst over de Pico Mallaruego (2684m) trekken en van daaruit binnendoor via
het Ibon de Mallaruego en het Ibon de Catieras de Collado de Espelunz (2443m) overtrekken. Na een heel stuk af te
dalen door het Valle de Espelunz wou ik dan linksom via de Cuello Baja de Bazias (2538m) het grote Ibon del Brazato
bereiken. Behalve in het Valle de Espelunz verwachtte ik de hele dag à l’improviste zelf m’n weg te zullen moeten
zoeken.
Het was vanochtend eens geen helder weer. Dat was nog maar de 2e keer op de hele tocht. Middelhoge bewolking
dekte grote delen van de hemel af. Het zorgde wel voor erg mooi licht tijdens de ochtenduren. Ik klom meteen
redelijk steil in noordwestelijke richting omhoog. Het was een onoverzichtelijke klim over verschillende drempels,
die ik meestal nam over vrij steile grashellingen. Daartussen moest ik vaak sneeuwvelden oversteken. Ik klom naar
de col tussen wat punt 2682m en punt 2704m genoemd wordt op de Alpina-kaart. Deze punt 2704m was makkelijk
te herkennen aan de erg langwerpige O-W-gerichte topgraat met een steile zuidelijke bergflank. De terugblikken op
het Ibon de Ordiso werden intussen grandioos. Tussen de wolkenflarden door en in het tegenlicht van de ochtendzon
werden daarachter ook de toppen aan de noordwestrand van het Ordesa-plateau zichtbaar (o.a. Taillon, Gabietous,
Escuzana). Over een laatste puinhelling nam ik nu de col. Intussen werd ik aangestaard door een kudde van
tientallen geiten die nabij de col verzamelen had geblazen. Ze stonden op elk vooruitstekend rotspuntje op de
uitkijk. Het was een erg komiek zicht. Eenmaal op de col moest ze eerst allemaal een eind wegjagen alvorens ik
mijn rugzak durfde achterlaten om de Pico Mallaruego (2684m) te beklimmen. Dat was slechts enkele minuten werk.
Van boven had ik een grootste terugblik op het zonet beschreven uitzicht. Het Balaitous-massief bood een erg
mysterieuze aanblik met de hoogste toppen die vaak net in de wolken staken, terwijl de lage hellingen nog werden
verlicht door de zon. Onder mij lag nu het zelden bezochte Ibon de Mallaruego, dat qua karakter vergeleken kon
worden met het Ibon de Ordiso en eveneens lag ingebed op een kalksteenplateau.

Ik daalde terug af naar de col, pikte m’n rugzak op en daalde nu eerst over puin en daarna over een erg groot
sneeuwveld eenvoudig af naar de Cuello de Ferraras (2499m). Vanop dit stuk had ik prachtige uitzichten op het erg
wilde en aantrekkelijke hoge, hangende gedeelte van het Valle de Ordiso. Het zou me verbazen als dit
ontoegankelijke dal (het wordt van het lage Ibon de Ordiso gescheiden door een steile rotswand, die voor
wandelaars niet te nemen valt) per jaar door meer dan een handvol mensen wordt doorkruist. Via de steile cols aan
de noordkant van het dal, in het bijzonder col 2399m, moet de link gelegd kunnen worden met het Valle de
Espelunz. Een aanrader, lijkt me.
Ik daalde kort af aan de noordwestzijde van de Cuello de Ferraras (2499m) en traverseerde dan op zowat 2380m

over een vrij steile puinhelling, waarbij ik nu en dan een kleine steenlawine veroorzaakte. Toch vrij vlot kwam ik zo
na een korte maar erg steile klim door het gras uit op de O-W gerichte kam ten zuiden van het Ibon de Catieras.
Vrij steil daalde ik door het gras af naar de oostpunt van dit mooie meer. Het was intussen reeds 9u30 geworden en
door het zware terrein was ik toe aan een langere pauze. Twee mannen waren aan het vliegvissen aan de oevers van
het meer, schijnbaar zonder al te veel succes. Toen ze me passeerden vroeger ze waar ik vanochtend was
vertrekken. Toen ik antwoordde maakte dat blijkbaar nogal een indruk, want de man keek me even verbaasd aan en
antwoordde dan met een “esta lejos… muy bien”. Ik at ook een koekje en vulde m’n watervoorraden terug bij. Zo
rond 10u15 ging in terug op weg.

Ik pikte aan de noordzijde van het meer nu een echt pad op en begon in oostelijke richting te klimmen naar de
Collado de Espelunz (2443m). De terugblik op het meer, met verderop nog de toppen van Tendenera (2853m) en
Pena de Otal (2701m), was erg mooi. Hogerop werd het pad wat vager, maar de route was voor de hand liggend en
na een half uur bereikte ik reeds de col. Door het convexe profiel van de klim was het meer intussen uit het zicht
verdwenen. Aan de andere kant van de col keek ik nu uit over het erg brede Valle de Espelunz, waar de
gelijknamige beek zich geregeld in een kleine kloof insneed in de valleibodem. Het dal werd gedomineerd door de
aanblik van de eindeloze zuidwestflank van het vlakbij gelegen Vignemale-massief (3298m), waarvan de toppen
allemaal in de wolken staken. Tijdens de afdaling raakte ik al snel het spoor kwijt, maar het was erg eenvoudig
lopen en dus zocht ik zelf maar m’n weg naar beneden. Daarbij bleef ik steeds links van de beek lopen. Na een hele
poos bereikte ik zo een grote, stenige vlakte op zowat 2100m, waar de rivier zich doorheen vlechtte. Ze lag vol met
grote, prachtig gelaagde rotsblokken die van de steile westelijke valleiflank waren afgerold. Op de vlakte stak ik de
beek over en daalde daarna verder af richting Valle del Ara. De Barranco de Espelunz had zich op dit stuk opnieuw
ingesneden in een kloof. Op een hoogte van zowat 1960m besloot ik kort te pauzeren. Het was intussen 12u
geworden.
Ik wou hier nu ergens de beek oversteken om dan het dal in te traverseren waarlangs in naar de Cuello Baja de
Bazias (2538m) zou klimmen. Vrij snel vond ik een plek waar ik de ondiepe kloof kon oversteken. Ik klom nu de rug
tussen beide dalen over, maar toen ik op 2000m verder wou traverseren moest ik vaststellen dat de helling hier nu
erg steil werd met rotswanden. Er zat niets anders op dan verder het dal in te dalen en net boven de samenvloeiing
van de twee beken op zowat 1930m ze allebei over te steken en dan steil te klimmen op de noordelijke valleiflank.
Dit stuk was gewoonweg crazy. Ik kroop langzaam schuin een grashelling van zowat 45-50° op om een rotsband
boven de beek te overwinnen. Gelukkig waren hier weer die typische graskluiten aanwezig die toch wat meer steun
boden voor de voeten. Het is eigelijk schandalig dat hier op de Alpina-kaart een route was ingetekend. Eenmaal ik
genoeg hoogte had gewonnen begon ik dan de helling in westelijke richting supersteil te traverseren tot ik een geul
bereikte. Hierdoor kon ik vrij eenvoudig nog wat extra hoogte winnen tot de helling een stuk minder steil werd. De
moeilijkheden zaten er op. Nog steeds à l’improviste trok ik op een hoogte van zowat 2080m nu een groen
plateautje over waar een eenzame koe stond te grazen. Vervolgens klom ik door het gras een eindje rechts van de
beek opnieuw een steilere band over langs een waterval. Eenmaal die op 2250m was overwonnen opende het dal
zich.
Dit was niet zomaar een punt in de tocht. Na 2 weken van bijna uitsluitend kalksteen trok ik hier nu het graniet in.
Je zag het meteen aan de beek die helemaal van karakter veranderde en hier nu een kristalheldere aanblik bood in
een witte zandige bedding van verkruimeld graniet. De col was nu zichtbaar geworden en bleek meteen een
trendsetter voor de komende dagen: de laatste honderd klimmeters zouden blokkenvelden, sneeuw en tot slot een
steile rotsband brengen. Het was gedaan met de beklimmingen over grashellingen. Ik klom nog door tot een kom op
zowat 2400m en nam daar nog eens een pauze te nemen. Veel had ik nog niet op mijn gat gezeten vandaag. Het
was intussen 13u15. Na het erg zware stuk van daarnet voelde dat ik nog wat kolen op de kachel moest gooien om
nog vooruit te raken. Ik at wat koekjes en vulde mijn waterzak tot de helft voor het laatste stuk. Na zowat 20
minuten pauzeren begon ik aan het laatste stuk naar de Cuello Baja de Bazias (2538m).
Het was een erg brede col. Vanaf hier kon ik zelfs niet inschatten waar precies het laagste deel ervan lag. Ik klom
eerst een stukje rechtsom over fijner puin en klom dan naar links over vrij grote blokken naar de col, die ik al bij al
relatief makkelijk bereikte. Veel meer dan een graat van een meter of drie breed was het eigelijk niet. Van boven
had ik een immens uitzicht op het grote Ibon del Brazato, met daarachter de toppen van Algas (3024m), Garmo
Negro (3066m) en Picos del Infiernos (3083m). In de rug was de Vignemale (3298m) nog steeds dominant. De
bewolking was inmiddels een beetje opgetrokken en alle toppen waren nu zichtbaar.
Ik pauzeerde even op de col en begon dan aan de afdaling. Omdat het hier veel te steil was om frontaal te dalen,
klauterde ik eerst in noordelijke richting een richeltje onder de kam langs tot ik een couloir gevuld met puin
bereikte. Hierdoor kon ik dan steil beginnen dalen in de richting van het meer. Al snel werd de helling eenvoudiger
en eenvoudig bereikte ik de oevers van het meer. Enkele dagjesmensen, die ontgetwijfeld allemaal waren
vertrokken in Banos de Panticosa, hingen nog wat rond in de buurt. Ik liep naar de zuidpunt van het meer en vond
daar een zeldzame bivakplek. Het was nog maar 14u30, maar het was genoeg geweest voor vandaag. Het was
intussen vrij zonnig, maar er blies een erg strakke wind over het meer en ik moest fleece en jas aandoen om geen
kou te krijgen. Ik waste wat kleren, die in recordtempo terug droog geraakten. ’s Avonds ging de wind stilaan
liggen. Een herder met een grote kudde schapen trok in de vooravond vlak langs mijn tent en daalde vervolgens af
naar het Ibon Inferior del Brazato. Voor de zonsondergang trok ik nog naar het kammetje ten westen van het meer,

van waar ik een erg mooi uitzicht had op onder meer de toppen van Algas (3024m), Garmo Negro (3066m) en Picos
del Infiernos (3083m).

Dag 16 : 18/07/2010: Ibon del Brazato (2370m) – Embalse de Bachimana (2220m)
Start: 7u35
Finish: 17u05
Wandeltijd: 6u55
Afstand: 15km
Klimmen: 1220m
Dalen: 1370m
Weer: Zonnig en zeer warm.
Bergtoppen: Pico de Bacias (2760m).
Die ochtend zette ik opnieuw geen wekker. Rond 6u40 werd ik wakker en een klein uur later was ik op pad. Ik klom
meteen opnieuw het kammetje ten westen van het meer op. De uitzichten op de granieten reuzen van het zuidelijke
Balaitous-massief waren er nu fenomenaal in de ochtendzon. Na een stuk over deze kam kwam ik net voor de stuw
terug langs het meer uit. Geconcentreerd wandelde ik het 50cm brede, betonnen muurtje over. Links was er een
afgrond van 5 à 10 meter diep, rechts lag het ijskoude en erg diepe meer. Eenmaal aan de overkant spelde ik
metzelf de les omdat ik niet een stukje was afgedaald en rondgelopen. Wat verderop moest ik nog een tweede stuw
over, maar hier was aan weerszijden een afsluiting geplaatst om mogelijke valpartijen te vermijden.

Ik pikte nu het parcours van de GR11 op. Na een tijdje boven de noordelijke oever van het meer klom die in een
steile zigzag omhoog naar de Ibones Alto de Brazato. Er stonden nog enkele tentjes van bij meren. De bewoners
waren zich volop klaar aan het maken voor vertrek. Ik liep gewoon verder en bereikte na een traversé over blokken
en enkele sneeuwveldjes rond 8u30 de Cuello Alto del Brazato (2578m). Van hier had ik reeds een mooie terugblik
op de meertjes. Aan de andere kant van de col keek ik nu uit op de Ibones de los Batanes, met daarachter alweer
die machtige westflank van de Vignemale. Ik verstopte mijn rugzak tussen enkele blokken en klom meteen verlicht
verder richting Pico de Bacias (2760m), een topje dat in 1-2-3 te beklimmen leek. De route naar de top was
bovendien goed gemarkeerd met steenmannen. Eerst klom ik over een blokkenwildernis naar de col (2650m) ten
noordwesten van de top. Boven deze col werd de kam richting top erg geaccidenteerd. De route traverseerde nu een
honderdtal meter zuidelijk onder deze rotsige sectie door en klom dan frontaal terug steil omhoog naar de kam. De
rest van de beklimming verliep erg eenvoudig over de graat. Zo rond 8u55 stond ik boven. Het uitzicht was erg
fraai, met als uitblinkers de Vignemale (3298m) en het Valle del Ara, het Ibon del Brazato en de toppen van het
zuidelijke en oostelijke Balaitous-massief. Daarnaast waren in de verte nog de massieven van Tendenera (2853m) en
Pena Collarada (2886m) zichtbaar. Tevreden daalde ik na een kwartiertje langs dezelfde route terug af naar de col.
Daarbij kruiste ik 4 Franse trekkers, die over de top zouden doortrekken richting Ibon de Espelunz.
Ik pikte m’n rugzak terug op en begon na een korte pauze over de GR11 te dalen naar de Ibones de los Batanes.
Aanvankelijk een erg makkelijke route, maar in de buurt van de meertjes moest ik meer en meer blokkenterrein
trotseren. Er kruiste me een Spaans koppel. Het waren duidelijk onervaren trekkers, want in plaats van eventueel
stijgijzers en/of pickel mee te nemen, hadden ze beiden een paar loeizware sneeuwschoenen aan hun rugzak
hangen waar je in de zomer niets mee bent. Ik had bijna medelijden toen ik moest vertellen dat er quasi geen
sneeuw op de col lag. Eenmaal de meertjes voorbij werd het terrein opnieuw eenvoudiger. Mooie
bivakmogelijkheden waren er op een met beekjes doorweven groene vlakte op zowat 2200m, met een machtig
frontaal zicht op het Vignemale-massief. Iets voorbij die vlakte raakte ik de GR11-route kwijt. Ik liep duidelijk niet
goed op te letten. Op goed gevoel daalde ik dan maar verder af tot ik op zo’n 2100m linksom begon te traverseren
met het idee rechtstreeks door te steken naar de route naar Collado de Letrero (2690m). Toen ik een eerste beek
bereikte besloot ik te stoppen voor een lange pauze met een mooie doorkijk doorheen het Valle del Ara. Het was
dan intussen 11u geworden.
Na wat te hebben gegeten, m’n watervoorraad te hebben bijgevuld en een tijdje te niksen in de zon stak ik dan
deze beek over en traverseerde ik verder over een zachte helling bezaaid met blokken. Na een minuut of vijf
bereikte ik dan een tweede woest kolkende beek. Aan de overzijde zag ik enkele mensen over een duidelijk pad
omhoog klimmen. Na wat zoeken vond ik een plekje om de beek met droge voeten over te geraken en klom ik naar
het pad toe. Dit begon in dan in noordelijke richting te volgen. Het was een erg mooie panoramische route door een
redelijk open dal omzoomd met graniettoppen. Na een vijftal minuten begon het te dagen: dit dal was wel héél
open. Was die klim naar de Collado de Letrero niet vanaf het begin erg steil? Ik had vandaag de kaart nog niet
opengeslaan en deed dat dan nu maar eens. Bleek dat ik inderdaad fout bezig was. Dit was niet de route naar
Collado de Letrero, maar die naar Col d’Arratille (2528m) en Col des Mulets (2591m). Voor Collado de Letrero
(2690m) moest ik al langs de eerste beek van daarnet omhoog geklommen zijn. Het was de eerste en ook enige keer
van de tocht dat ik goed fout zat. Toch bleef ik nog een tijdje op deze route klimmen. De beek had zich hier vrij
diep ingesneden. Pas op zowat 2220m stak ik ze dan over en begon aan de andere zijde over een zachte grashelling
terug te traverseren naar de juiste route. Na een korte klim over een erg vaag spoor bereikte ik dan het Ibon
Inferior de los Batanes. Ik liep niet tot het meer, maar draaide meteen verder rechtsop om via een erg steil spoor in
het gras door te klimmen naar het wat hoger gelegen Ibon de los Batanes (2370m).

Dit meer lag in een erg ruig kader. De klimroute naar Collado de Letrero (2690m) was nu helemaal zichtbaar en deed
me schrikken. Dit zag er straffe kost uit. Eerst moest er in diagonaal een erg steile puinhelling genomen worden (ik
schat zowat 35°). Maar daarboven begon het pas echt. Ingebed tussen een schuin naar links aflopende rotsband aan
de linkerzijde en de steile flanken van de Pico de las Neveras (2892m) aan de rechterzijde moest geklommen worden
door een zeer steile couloir (40°), die bovendien nog gevuld was met een groot sneeuwveld dat leek door te lopen
tot kort onder de col. Een spoor was er niet. Ik gooide m’n rugzak af om de hellingen te bestuderen en intussen nog
wat te eten. Dit zag er niet de juiste plaats uit om een hongerklop te krijgen straks. Nu zag ik plots een solowandelaar met dagrugzak die bezig was aan de afdaling. Klauterend over de rotsband probeerde hij het sneeuwveld
te omzeilen. Dat lukte blijkbaar niet al te best, want hij keerde meerdere malen terug op z’n stappen. Pas na een
kwartier vond hij blijkbaar eindelijk een geschikte plaats om het sneeuwveld te betreden en over te steken.
Eenmaal op de puinhelling leek het eenvoudiger te gaan.
Ik was er niet gerust in om het sneeuwveld op te klimmen, zeker nu dit zonder twijfel erg zacht lag door de
brandende middagzon en m’n stijgijzers dus geen garantie boden om zonder slippers boven te geraken. Mijn oog
zocht naar oplossingen. Uiteindelijk besliste ik om het helemaal anders aan te pakken en eerst de zuidoever van het
meer te omtrekken, even in westelijke richting frontaal omhoog te door een ‘gat’ in de rotsband klimmen en dan
over blokken links boven de rotsband om te klimmen en zo het sneeuwveld te vermijden. Rond 12u30 begon ik aan
de beklimming. Langs de zuidoever van het meer moest ik me al meteen zeer voorzichtig een lang blokkenveld
doorknokken. Na misschien wel een kwartier om 200m te overbruggen bereikte ik de voet van de helling die ik op
het oog had. Steil maar zonder al te veel problemen klom ik nu door kleinere blokken frontaal omhoog tot ik de top
van de rotsband bereikte. Over een afwisseling van rotsen en blokkenveldjes klom ik nu bij momenten erg steil
verder. Het was keihard afzien. Veel oog voor de geweldige terugblik op het meertje met daarachter de Vignemale
(3298m) had ik niet. Mijn ogen raakten geïrriteerd van het zoute zweet dat overvloedig van m’n voorhoofd
afstroomde en een weg naar beneden zocht. Na een hele poos bevond ik me nog maar net onder het niveau van de
col, maar dan wel enkele honderden meter te zuidelijk. Over steile hellingen van kleine blokjes en daarna ook over
een groot sneeuwveld traverseerde ik nu terug naar de normale route. Dat lukte. De laatste meters waren zelfs erg
eenvoudig. Om 13u30 stond ik eindelijk boven (2690m). De Collado de Letrero had me fysiek in het rood laten gaan.
In mijn oorspronkelijke routeplan had ik ook de beklimming van de Pico de las Neveras (2892m) vanaf de col
opgenomen, maar daar heb ik ter plaatse zelfs niet meer aan gedacht.
Ik stak meteen de col over. De andere zijde bood een heel andere aanblik. Uitgestrekte en zacht hellende
sneeuwvelden zouden m’n gids zijn. Ik liep nog even door tot een stuk puin dat bloot lag midden in deze immense
sneeuwvlakte. Daar pauzeerde ik kort. Ik deed m’n stijgijzers aan voor de rest van de afdaling. Lang bleef ik echter
niet zitten, want m’n watervoorraad was intussen op en ik had veel dorst na het vergieten van al dat zweet. Toen ik
verder daalde over de sporen van de man van daarnet kwam al snel het grote Ibon de Bramatuero Alto (2510m) in
zicht. Het meer bood een erg ruige aanblik. Hier en daar dobberden nog ijsschotsen in het water. Er was niets
groens te zien in het landschap, enkel sneeuwvelden en puin- en rotshellingen. Dat beloofde nog een lastig stuk te
worden straks. Aan de overzijde priemden spitsen graniettoppen als Punta Zarra (2947m), Grand Fache (3005m),
Petit Fache (2947m) en Pic de Cambalès (2965m) in de helderblauwe hemel. Het was een machtig zicht. Ik daalde af
naar de zuidpunt van het meer, waar ik de sneeuw tijdelijk verliet om de kolkende smeltwaterbeek over te steken
die hier in het meer vloeide. Er waren resten te zien van meerdere ingestorte sneeuwbruggen, zodat ik het niet
vertrouwde om de beek via een nog intact exemplaar over te steken. Eenmaal aan de oevers van het meer plofte ik
neer om wat langer te pauzeren en uitbundig te drinken.
Het was intussen al 14u30 geworden toen ik begon aan het lange stuk langs de oevers van het meer. Er stonden
behoorlijk wat steenmannen die me de weg wezen. De route was er een van korte klauterpartijtjes langs
rotswanden, sneeuwvelden in smalle depressies en op steile traverses vlak boven het meer, en korte en pittige
klimmetjes en afdalingen op grote steenplaten. Het vorderde voor geen meter. Eindelijk bereikte ik de noordpunt
van het meer. Hier pikte ik aan het stuw nu plots een goed pad op dat gemarkeerd was in zwart en wit. Na eerst
een stuk te traverseen daalde dit in brede zigzags af naar het Ibon de Bramatuero Bajo. De uitzichten op dit meer
en op de Picos del Infiernos (3083m) daarachter waren trouwens ronduit groots. Maar genieten was er intussen niet
echt meer bij. Ik zat door m’n beste krachten heen, voelde me toen ik het meer bereikte zelfs wat duizelig, alsof ik
een lage bloeddruk had. Ik vreesde voor een zonneslag. Het Ibon Azul, mijn oorspronkelijke doel voor vandaag, zou
ik niet halen. Aangekomen aan het meer plofte ik neer langs de beek en stak m’n kop in het ijskoude smeltwater om
te verfrissen. Het was weer erg warm vandaag. Ik vulde m’n waterzak opnieuw bij. Na een kwartiertje bekomen trok
ik dan verder langs de zuidzijde van het meer en daalde af naar de noordwestpunt van het grote Embalse de
Bachimana Alto. Het was intussen al rond 17u en ik besloot hier te bivakkeren.

Het was de zwaarste dag van de hele tocht geweest. Ik was helemaal ‘op’. Onderweg had ik zowat 11 liter water
gedronken. Omdat ik niet uit kon sluiten dat m’n appelflauwte van daarnet verband hield met een mineralentekort
door dat overmatig zweten, loste ik 2 zakjes ORS (Oral Rehydration Salts, te koop in apotheek) op in een kopje
water en dronk dat helemaal op. Daarna ging ik in de schaduw van het onbemande hutje boven het meer zitten tot
de zon wat minder fel werd. Dat hutje is trouwens behoorlijk proper vanbinnen met zelfs enkele matrassen. Het
scheen te helpen, want in de loop van de avond werd ik stilaan terug de oude. Er was zowaar GSM-ontvangst en ik
belde met Fre om de laatste praktische afspraken te maken voor onze tocht samen. We spraken de 21e ’s avonds af
in Cauterets, dat was binnen drie dagen. Na te hebben genoten van de laatste zonnestralen op de toppen kroop ik
de tent in, waar ik al na enkele seconden als een blok in slaap viel.

Dag 17 : 19/07/2010: Embalse de Bachimana (2220m) – Valle de la Facha (2220m)
Start: 7u25
Finish: 15u55
Wandeltijd: 5u00
Afstand: 11km
Klimmen: 1110m
Dalen: 1110m
Weer: Zonnig en zeer warm.
Bergtoppen: Picos del Infiernos (3075m).
Die ochtend werd ik wakker om 6u33. Om 7u25 was ik op pad. Ik had al meteen een hele klus aan de oversteek van
de Barranco de Canal, die hier in het meer uitmondde. Ondanks het ochtendlijke uur was ze behoorlijk gevuld met
(smelt)water. Ik pikte de zwart-wit gemarkeerde route langs de noordelijke oever van het meer op en bereikte zo al
snel het GR11-traject naar het Ibon Azul. Op een vlakte een eind onder het eerste meertje stonden 2 tentjes. De
eigenaars lagen zo te zien nog te slapen. Ik klom nu verder omhoog en bereikte iets na 8u ’s morgens het Ibon Azul
Inferior. Grote ijsschotsen dobberden nog rond op dit meer. Daarachter torenden de Picos del Infiernos (3083m) hoog
boven alles uit. Deze toppen waren mijn eerste doel van de dag. Ik zou eerst naar de Cuello del Infierno (2721m)
klimmen en vanaf daar de normaalroute vervolgen tot boven.

Ik klom nu verder door, waarbij al snel het mooie Ibon Azul Superior in beeld kwam. Op de alluviale vlakte aan de
boorden van het meer moet het fantastisch bivakkeren zijn. Daar was de plaatselijke jeugdbeweging blijkbaar ook
achter gekomen, want er stonden niet meer dan 10 tentjes langs het meer. Al een geluk dat ik gisteren niet tot hier
was gelopen! Ik nam een korte pauze om mijn waterzak helemaal te vullen, want ik zou nu lange tijd geen water
meer passeren. De aanblik van de Cuello del Infierno (2722m) was er één van sneeuw. Al aan het meer deed ik m’n
stijgijzers aan en nam m’n pikkel ter hand. Ik begon het spoor van m’n voorgangers van de voorbije dagen te
volgen. Het was een heel eind klimmen en ondanks het ochtendlijke uur was de sneeuw betrekkelijk zacht,
waardoor ik niet al te snel vooruit kwam. Pas rond 9u15 bereikte ik de col. Dat was toch wat trager dan ik had
gedacht. Ik genoot van het bekende uitzicht op het Ibon de Tebarray, dat de aanblik van een soort kratermeer had.
Grote delen ervan waren nog bedekt met ijs. Er stond serieus wat wind op de col. Achter een hoge muur die hier
door duizenden voorgangers was opgetrokken nam ik rustig de tijd om iets te eten.
Toen ik daar mee klaar was verborg ik m’n rugzak iets boven het pad en begon aan de beklimming van de Picos del
Infiernos (3083m). Hoewel ik al kon zien dat ik nog een redelijk steil sneeuwveld over zou moeten, liet ik m’n pickel
en stijgijzers toch beneden en begon ik met wandelstokken aan de klim. Ik rekende erop dat de sneeuw al zacht
genoeg zou zijn om zonder problemen omhoog te geraken. Het eerste stukje van de beklimming verliep nog over
een redelijk duidelijk zigzaggend spoor. Daarna draaide de route tijdelijk ietwat naar rechts om richting de NW-kam
van punt 2985m te klimmen. Voorzichtig nam ik het steile sneeuwveld. Ik was duidelijk de eerste klimmer van de

dag. De aanwezige sporen waren reeds half weggesmolten, maar boden toch nog heel wat hulp. Eenmaal van het
sneeuwveld af klom ik vrij steil over rotspartijen tot ik op zowat 2900m een soort schouder bereikte op de NW-kam
van punt 2985m. Hier begon nu het spannendste deel van de route op de steile westflank van de Picos. Eerst daalde
de route kort af, om daarna steeds op de lithologische grens van het graniet en het prachtig witte marmer meestal
over een smalle richel eerst te traverseren en daarna langzaam te klimmen naar de westgraat van de Pico del
Infierno Occidentale (3075m). Het was een erg luchtige route die absoluut niet geschikt is voor hoogtevreesleiders.
De helling van de flank was hier meestal zowat 50°, soms wat steiler. Slechts hier en daar waren steenmannen
aanwezig, maar de beste route was meestal voor de hand liggend. Op het laatste stuk richting kam klom ik
doorheen het marmer redelijk steil omhoog. Nu en dan kwam er wat eenvoudig klauterwerk bij kijken. Moeilijk is de
klim niet echt, indrukwekkend des te meer.
Op zowat 3000m bereikte ik dan de westgraat. Steil klom ik meestal net rechts van de graat verder omhoog naar de
top. Ook hier kwam nu en dan wat klauterwerk bij kijken. Om 10u15 stond ik op de meest westelijke van de Picos
del Infiernos (3075m). Het was de moeilijkste 3000’er geweest die ik in de Pyreneeën reeds heb beklommen (op een
totaal van 19). Het is mogelijk om bij windstille omstandigheden over een erg smalle graat verder te lopen tot de
centrale en hoogste top (3083m), maar die passage was voor mij toch wat té luchtig. Ik hield het hier voor bekeken
en genoot van het uitzicht. Een uitzicht dat gezien mocht worden. In het oosten was de volledige sector te zien die
ik de voorbije dagen was doorgetrokken, met daarachter de dominante Vignemale (3298m). Het Ibon Azul, Ibon de
Bachimana Alto en Ibones de Bramatuero (Bajo en Alto) lagen in een lange krans in de diepte. Ook toppen als Pic du
Midi de Bigorre, Pic du Neouvielle (3091m) en Pic Long du Neouvielle (3192m) waren duidelijk zichtbaar. Het massief
van Monte Perdido bleef verborgen achter de centrale en oostelijke top. In zuidelijke richting domineerden nog
steeds de massieven van Tendenera en Pena Collarado, met mooi daartussen en veel dichter bij gelegen de Garmo
Negro (3066m), die het Valle de Tena mooi verborgen hield. Onder de steile noordflank van deze top lagen de nog
quasi volledig bevroren Ibones de Pondiellos. In westelijke richting was alles zichtbaar waar we de eerste twaalf
dagen van tocht langs waren getrokken: de toppen van de Pic d’Ansabère, Castillo de Acher (2390m), Bisaurin
(2668m), Pic d’Aspe (2640m), Pico de Anayet (2545m) en daarnaast nog tientallen minder opvallende toppen die
eerder in dit verslag al ter sprake kwamen. Ook de Pic du Midi d’Ossau (2884m) was uiteraard nog steeds zeer
beeldbepalend. In noordelijke richting werd alles gedomineerd door de machtige Balaitous (3144m). Daarnaast waren
ook toppen als Grand Fache (3005m) en Grand Barbat (2813m) duidelijk zichtbaar.

Ik bleef een minuut of twintig op de top en begon daarna zeer voorzichtig langs dezelfde route terug aan de
afdaling. Nadat ik er de luchtige traverse had opzitten kwam ik eindelijk de volgende klimmer tegen. Het was een
fransman van een jaar of 50 die me vroeg hoe de rest van de weg naar de top was. Ik deed een zo volledig
mogelijke uitleg in m’n beste frans. Vervolgens wipte ik weer de kam over en daalde af naar het steile sneeuwveld.
Een Spaans koppel was net bezig het over te steken. Ik wachtte een minuut of vijf zowat we elkaar niet op de
sneeuw moesten dwarsen. Daarna daalde ik voorzichtig af. De Spanjaarden bleven me gadeslaan tot ik aan de andere
kant was. De moeilijkheden zaten er nu op en makkelijk daalde ik verder tot ik op de col terug m’n rugzak bereikte.
Het was intussen 11u20. Ik had toch drie kwartier gedaan over de afdaling.
Ik nam een lange pauze op de col. Intussen kwamen één voor één de tieners aangedruppeld die ik vanochtend vroeg
aan het Ibon Azul had gezien. Blijkbaar wouden ze ook de Picos del Infiernos op, want één van de begeleiders kwam
informeren of ik boven was geweest en hoe de route was. Ik waarschuwde hem dat het geen eenvoudige top was. Zo
rond 12u ging in dan zelf weer op pad. Over de GR11 traverseerde ik nu boven het Ibon de Tebarray tot onder de
Collado de Tebarray (2782m). Het was een erg indrukwekkende route. Daarna klom ik steil over puin naar de col
toe. Bij de aanblik van de andere zijde verschoot ik. Voor een GR-route was dit een behoorlijk pittige col. Aan de
noordzijde zou ik eerst een stukje erg steil moeten afdalen om daarna een sneeuwveld te bereiken, dat aanvankelijk
ook erg steil was. Het spoor liep in een erg brede zigzag naar beneden. Een groep van 4 man was net begonnen aan
de klim door de couloir naar de col. Ik wachtte en minuut of tien tot ze allemaal boven waren om steenslag te
vermijden. Daarna begon ik zelf te dalen. Onderaan de puincouloir (zowat 40°) maakte ik van een groot rotsblok
gebruik om m’n pikkel ter hand te nemen en m’n wandelstokken aan mijn rugzak te hangen. Mijn stijgijzers liet ik
wel gewoon in de rugzak. Het spoor in de sneeuw was erg diep door de vele wandelaars, zodat er niet direct groot
gevaar was voor een slippartij. Zo’n slippartij zou trouwens wel gevaarlijk zijn geweest, want dwars doorheen het
sneeuwveld (eerste meters tot 35°, daarna minder) liep een lange strook met puin en blokken, zodat je bij een
schuiver zonder pickel kansloos zou zijn en allicht verwondingen oplopen.
Eenmaal deze puinstrook over werd de helling stilaan minder steil. Ik daalde nu snel verder af in de richting van het
Ibon de Llena Cantal, dat al vanaf de col zichtbaar was. Continu had ik een machtig overzicht op de Balaitous
(3144m). De sneeuwvelden liepen helemaal door tot het meertje. Geregeld kwam ik nu tegenliggers tegen, iets wat
ik niet meer gewoon was na die 2 weken over stilteroutes. Er liepen meer trekkers op de GR11 dan ik had gedacht.
Eenmaal ik rond 12u50 aangekomen was aan het meer nam ik opnieuw een lange pauze. Veel werk had ik niet meer
vandaag. Via de col (2590m) tussen Pico de Campoplano (2727m) en Pico de Llena Cantal (2956m) wou ik in
oostelijke richting à l’improviste doortrekken om zo de Ibones Alto de Campoplano ten oosten van de col te
bereiken. Daar wou ik dan bivakkeren om ’s avonds de Pico de Campoplano te beklimmen. Na zowat drie kwartier
luieren aan de oevers van het meer liet ik de GR11 dus weer voor wat ze was en begon te klimmen naar de col. Die
klim was vrij onoverzichtelijk en verliep over een afwisseling van grashellingen en hogerop ook sneeuwveldjes. Aan
de andere zijde daalde ik over een lange rotsband af tot de meertjes in zicht kwamen. Ze lagen in een
indrukwekkend alpien kader onder de toppen van onder meer Grand Fache (3005m), Punta Zarra (2947m), Pico
Gaurier (2918m), Pico de Piedrafite (2959m) en Pico de Llena Cantal (2959m), allemaal met nog erg veel
sneeuwvelden op hun steile flanken. Helaas trof ik aan geen van de drie meertjes een geschikte bivakplaats aan. Een
echte minimalist zou het hier misschien nog kunnen doen met een hobbelige slaapplaats op graskluiten, maar een
beetje foeterend besloot ik om toch maar verder af te dalen richting Valle de Facha. Daarmee kwam ook mijn
beklimming van Pico de Campoplano (2727m) voor vanavond te vervallen.

Ik nam nog een pauze om te genieten van het zicht en daalde daarna langs de beek af tot ik de veel meer belopen
route doorheen het dal tegenkwam. Vaak over blokken en enkele sneeuwveldjes moest ik nog een stukje dieper het
dal in tot ik een geschikte plaats voor de tent aantrof op zowat 2220m. Dat stukje zou ik morgenvroeg dus opnieuw
moeten doen in de andere richting. Het was intussen bijna 16u. Ik waste me in de ijskoude beek alvorens de tent op
te zetten. Iets na 17u kwam een 48-jarige Fransman voorbij die in 5 dagen van Lescun naar Gavarnie liep. Het beviel
hem zo goed dat hij al plannen maakte om daarna nog een heel stuk verder te lopen, misschien wel tot de Canigou.
Maar zijn tempo was nog niets in vergelijking met wat ik later op de avond te zien kreeg. Zo rond 19u30 kwamen
nog 3 mannen het dal doorgeklommen, bijna al joggend Alledrie in sportbroekje en rood truitje, met drinkflessen op
de borst en wat energy-gels op het heupriempje van hun CamelBaks. “C’est une course??”, vroeg ik verbaasd toen
ze voorbijkwamen. De eerste hield een seconde halt en riep me toe “Transpyrénées! Dix jours!”. En weg waren ze.
Ze liepen vanavond allicht nog naar de Refuge Wallon, allicht op hun 3e dag vanaf de Atlantische Oceaan. Dat
maakt zowat 4000m klimmen en dalen per dag. Zot zijn doet geen zeer.

Dag 18 : 20/07/2010: Valle de la Facha (2220m) – Lacs de l’Embarrat (2140m)
Start: 7u25
Finish: 14u55
Wandeltijd: 5u10
Afstand: 13km
Klimmen: 1250m
Dalen: 1330m
Weer: Aanvankelijk zonnig, later wisselend bewolkt, ’s avonds onweer.
Bergtoppen: Petit Fache (2947m).
Ik werd alweer mooi op tijd vanzelf wakker. Rond 7u25 kon ik op pad. Ik begon meteen weer doorheen het Valle de
Facha omhoog te klimmen. De rivier had zich hier op veel plaatsen door een soort kloof in het graniet gewrongen,
die op veel plaatsen deels was opgevuld met blokken. Het deed me een beetje denken aan de noordwestzijde van
Coll de Contraix in de Aiguestortes. Na een kwartiertje passeerde ik de uitvloei van de Ibones Alto de Campoplano,
waarlangs ik gisteren was afgedaald. Vanaf hier was het dus terug ‘nieuw’. Al meteen stond ik aan de voet van een
lang en vrij steil sneeuwveld (25-30°). Omdat ik verwachtte dat het vanaf hier tot de Col de la Fache (2666m) zowat
onophoudelijk sneeuw zou zijn, bond ik meteen m’n stijgijzers om en nam m’n pickel ter hand. Door het warme
weer was de sneeuw opnieuw niet echt hard geworden vannacht. Vrij eenvoudig klom ik nu naar boven, waarbij ik
soms het bestaande spoor negeerde en meer naar rechts tegen de helling liep. De beek liep hier immers over de
volledige lengte onder dit sneeuwveld door en als eerste van de dag vertrouwde ik er niet echt op dat die lange
sneeuwbrug het zou houden onder m’n gewicht (bijna 90kg met rugzak erbij).
Na een tijdje bereikte ik dan de Ibones de la Facha. Zoals verwacht moest ik nu rechts boven de nog deels bevroren
meertjes traverseren (zowat 25°). Dat lukte zonder problemen. Eenmaal ik de redelijk steile puinhelling onder de col
bereikte hield ik even halt aan een rotsblok om m’n pickel en stijgijzers weer in te ruilen voor wandelstokken. Over
de steile puinhelling met een zigzagspoor klom ik dan door naar de Col de la Fache (2666m) op de Frans-Spaanse
grens. Het was intussen 8u35. Ik dronk een slok water en verborg mijn rugzak net boven de col. Intussen had ik
beslist om niet de Grand Fache (3005m) te beklimmen zoals aanvankelijk de bedoeling was in mijn planning, maar
wel de Petit Fache (2947m) ten noorden van de col. De hoofdreden hiervoor was dat de Grand Fache (3005m) me
voor een groot deel weer uitzichten zou bieden op dezelfde gebieden als de Picos del Infiernos (3083m) gisteren.
Vanop de Petite Fache (2947m) daarentegen zou ik bijvoorbeeld het Vallée de Cambalès te zien krijgen, een vallei
die ik 3 jaar geleden bij slecht weer was doorgetrokken tijdens m’n Pyreneeënoversteek. Dat het geen 3000-er was
maakte me niet zoveel uit.

De klim was betrekkelijk eenvoudig. Over niet al te steile rotspartijen en kleine blokken klom ik eerst tot de col
(2859m) tussen Pena de Aragon (2918m) en de top van Petit Fache (2947m). Vanaf deze col bleek ik steeds langs de
zuidzijde net onder de kam verderklimmen tot ik de top bereikte. Het uitzicht vanop deze weinig bekende berg
mocht echt wel gezien worden. Ik vond het zelfs indrukwekkender dan dan vanop de Picos del Infiernos gisteren,
maar dat kan ook gelegen hebben aan het nog zachtere licht vroeger in de ochtend. Opnieuw zag ik de massieven
van Tendenera (2853m) en Pena Collarada (2886m), met daartussen ditmaal de pyramidale top van Grand Fache
(3005m). Verder weg kon opnieuw de hele kalksteengordel worden vervolgd tot Bisaurin (2668m) en Pic d’Anie
(2504m). In westelijke richting stonden Pic du Midi d’Ossau (2884m) en Balaitous (3144m) nu zij aan zij. In de diepte
was trouwens het Embalse de Respomuso zichtbaar. In het noorden waren de verschillende meertjes in het Vallée de
Cambalès te zien, met daarachter de Grand Barbat (2813m). Erg mooi was ook de messchepe graat van de Pic
Pantet (2867m) net ten noordoosten van mijn top, die het dal domineerde. Maar het mooiste zicht vanop de Petit
Fache (2947m) was dat op de Vignemale (3298m) en de toppen op en nabij de grenskam zoals Grand Pic d’Arratille
(2900m), Pico de las Neveras (2892m), Dientes de Batanes (2894m) en Grand Pic de Péterneille (2764m). In het
strijklicht van laagstaande zon en met nog erg veel sneeuw op hun flanken zorgden ze voor één van de wildste
uitzichten die ik in de Pyreneeën reeds mocht bewonderen.

Ik daalde langs dezelfde route terug naar de col en nam daar een langere pauze om wat te eten en even te
bekomen van de afdaling. Gisteren had ik namelijk voor het eerst een lichte pijn in m’n linkerknie gevoeld. Ik
merkte het enkel op tijdens het dalen. Nog niets ernstigs dus, maar wel in de gaten te houden. Ik wist echter dat
als ik Cauterets zou halen zonder dat het erger werd, het probleem zichzelf wel zou oplossen. Daar zou ik immers
eerst een rustdag houden en vervolgens 2 etappe’s met vrijwel uitsluitend klimwerk. Uiteindelijk was het inderdaad
zo dat ik na Cauterets de rest van de tocht nooit meer de minste hinder ondervond. Op de col kwam nu een groepje
aan dat meteen begon aan de beklimming van de Grand Fache (3005m), een beklimming die er vanaf hier eerlijk
gezegd niet al te eenvoudig uit zag.
Rond 10u45 ging ik weer op pad. Er stond nu een afdaling van zowat 800m op het programma tot de Refuge Wallon.
Voor het overgrote gedeelte over sneeuwvelden liep ik eerst naar de Lacs de la Fache toe, die ik op enige hoogte
voorbijliep. Het pad daalde daarna verder tot een klein meertje dat wat lag verborgen in een kom. Ik stopte even
om mijn waterzak tot de helft te vullen. Intussen kwam ik ook geen sneeuwvelden meer tegen. Toen ik verder
afdaalde over een duidelijk pad door het gras, zag ik dat wat verder langs het pad op een kleine bult met een
geweldig uitzicht op het volledige dalhoofd van Vallée de Marcadau een groepje van vier trekkers zat te pauzeren.
Toen ik ze naderden, verscheen op hun gezicht een wel erg brede en vriendschappelijke glimlach. Maar… dat waren
Wouter en Femke! Twee collega-geologiestudenten uit Leuven. Toevallig was ik ze net voor vertrek nog
tegengekomen toen ik mijn nieuwe tent ging kopen. Samen met twee vrienden waren ze nu bezig aan de tweede
dag van een 12-daagse trektocht door de massieven van Balaitous en Monte Perdido. Ik zette me er even bij en we
kletsten wat. Samen overliepen we ook het parcours dat ze de volgende dagen zouden gaan lopen. De meeste cols
was ik de voorbije dagen immers overgetrokken. Ze hadden geen stijgijzers of pickel bij. Ik waarschuwde vooral
voor de Collado de Llena Cantal en de Collado de Letrero. Achteraf hoorde ik dat Femke in de afdaling van die
tweede col (zie dag 16) is uitgegleden, gelukkig met enkel een lichte blessure aan de hand tot gevolg. Als ik de
beelden van de col terug zie is dat een half wonder te noemen.
We namen afscheid en ik daalde verder af richting Refuge Wallon, terwijl zij verder klommen richting Col de la
Fache. Over het erg goed uitgetreden pad bereikte ik in no time het Pla de la Gola en de hut. Ik had er vanaf de col
1u20 over gedaan, inclusief die lange pauze. Het was intussen 12u15. De Refuge Wallon was nog maar de 2e
bemande berghut die ik op de hele tocht tegenkwam (na de Refugio Lizara in het massief van Bisaurin). Dat zei toch
wel iets over het eigenzinnige karakter van de tocht die ik had uitgetekend, besefte ik. Ik kocht een colatje en nam
een lange pauze op het terras. Intussen was de cumulusbewolking serieus aan het toenemen. Voor het eerst sinds
lang moest ik rekening houden met de mogelijkheid tot onweer. Daarom pakte ik rond 12u45 toch weer mijn
boeltje. Ik wou vandaag nog tot het Lac Pourtet wandelen, dat was een kleine 600 klimmeters vanaf hier. Vanaf het
meer wou ik dan ’s avonds nog één of andere top beklimmen voor zonsondergang.
Over een erg goed pad doorheen het bos begon ik aan de klim. Regelmatig kruiste ik tegenliggers, vele mensen
ondernamen duidelijk dagtochten vanuit de erg grote refuge. Aan het pad kon je ook duidelijk zien dat hier veel
volk passeerde. Op veel plaatsen waren er 2 of 3 afzonderlijke voren in het gras. Na een tijdje bereikte ik de
splitsing tussen de paden naar Vallée de Cambalès en Lac du Pourtet. Ik ging rechtsaf en klom eenvoudig verder het
bos uit. De bewolking nam intussen een stuk sneller toe dan ik had verwacht. Nu en dan druppelde het zelfs al wat.
Ik stak een tandje bij en klom nu snel door naar het eersye meer langs de route, het Lac Nere. Gelukkig had ik een
uitzondelijk goeie dag vandaag. Zonder diep te moeten gaan ontwikkelde ik een klimtempo van 600m per uur. Aan
het Lac Nere was er niet meteen bivakmogelijkheid. De steile oevers van het meer waren bezaaid met
blokkenvelden. Ik liep dus maar verder omhoog tot het Lac du Pourtet (2420m), waar ik vloekend moest vaststellen
dat het ook hier niet zou lukken. Er zou niets anders opzitten dan al meteen een stukje te dalen tot aan de Lacs de
l’Embarrat en daar te bivakkeren. Net als gisteren vervloog zo weer mijn hoop om vanavond een top te kunnen
beklimmen. Ik had een beetje het gevoel aan dagen van ‘net niet’ bezig te zijn. Al was dat natuurlijk niet echt waar
met al die mooie toppen die ik reeds had beklommen.
De onweersdreiging was nu weer even wat minder. Ik nam een pauze alvorens aan de afdaling te beginnen. Op
nauwelijks 5 meter van me verwijderd merkte ik plots een wezel op. Hij was helemaal niet schuw. Ik had nog nooit

zo’n beestje gezien. Met zijn lange smalle lijf en sneeuwwitte buik sprintte hij naarstig in het rond op zoek naar
voedsel, zich daarbij langzaam van me verwijderend. Ik kon hem een hele poos blijven volgen tot hij finaal uit het
zicht verdween. Ik at nog een en ander en begon daarna in oostelijke richting af te dalen over een duidelijk pad dat
aanvankelijk tussen enkele blokken door navigeerde en daarbij twee kleine plassen passeerde. Daarna werd de route
steeds eenvoudiger. Ik negeerde een afslag naar links (richting Refuge d’Ilheou) en daalde verder tot het hoogste van
de Lacs de l’Embarrat. Dit grillig gevormde meer had aan haar westelijke en zuidelijk oevers een grote alluviale
vlakte waarop het erg mooi bivakkeren was. Ik stelde de tent maar meteen op want het werd opnieuw
onweerachtig. Na een korte regenbui klaarde het opnieuw op. Ik deed na het eten nog een avondwandeling, waarbij
ik reeds een stukje de route van morgenvroeg verkende tot ik mooie uitzichten kreeg op het Vallée de Marcadau. Op
korte tijd had zich echter een mer des nuages gevormd die het volledige dal toedekte. Het was een prachtig zicht.
Ik nam enkele foto’s en daalde rond zonsondergang terug af naar de tent. Al snel werd het opnieuw onrustig en rond
middernacht werd ik dan (eindelijk) getrakteerd op het eerste stevige onweer van de tocht. Door de lage
treksnelheid viel er erg veel neerslag. Bij momenten stonden de hemelsluizen wagewijd open. De elektrische
activiteit was matig, maar toch met enkele inslagen vrij dicht in de buurt. Wind bleef gelukkig grotendeels uit. Pas
rond 1u werd het opnieuw rustig en kon ik gerust verderslapen.

Dag 19 : 21/07/2010: Lacs de l’Embarrat (2140m) – Cauterets (940m)
Start: 7u30
Finish: 11u55
Wandeltijd: 3u45
Afstand: 13km
Klimmen: 250m
Dalen: 1450m
Weer: Mist en lage wolken tot 1700m, daarboven zwaar bewolkt. Droog en fris.
Naar goeie gewoonte stond ik die ochtend opnieuw op rond 6u30. Een uurtje later was ik op pad. Na het nachtelijke
onweer was het weer helemaal omgeslagen: het was betrokken met middelhoge bewolking. De hoogste toppen
hielden zich verborgen. In de valleien lag nog steeds een wolkenzee. Bovendien was het veel frisser geworden en
blies er een kouwelijke wind. Voor het eerst sinds lang moest ik nog eens met een fleece aan stappen. Ik had
vandaag een korte etappe voor de boeg: via een laatste klimmetje over de Col de la Haugade (2311m) zou ik via het
Lac d’Ilhéou afdalen naar Cauterets. Daar zou Fre in de loop van de ochtend aankomen en me tegemoet stappen.
Het was erg mooi geweest de laatste dagen, maar ik keek stilaan uit naar z’n komst.
Ik klom een eindje terug naar de route boven het meer. Op het pad zag ik meerdere vuursalamanders, die zich goed
in hun sas voelden na de regen van vannacht. Het pad naar Col de la Haurgade was bij momenten wat vaag te
noemen, maar wel steeds gemarkeerd in wit-rood-wit. Veel leek deze route niet te worden gelopen. Nu en dan
moest ik enige blokkenveldjes oversteken terwijl ik langzaam klimmend onder de top van Pic de Courounalas
(2566m) doorliep richting col (2311m). In tegenstelling tot gisteren had ik niet al te veel fut in de benen. Ik leek al
met m’n gedachten in het dal te zitten. Op de col (8u25) was het erg onaangenaam door de koude wind. Mooi was
wel het zicht op het in de diepte gelegen Lac d’Ilhéou. In de rug keek in het Vallée du Marcadau door. Ik begon
maar meteen aan de afdaling, die over een veel duidelijker pad verliep. Na enkele zigzags en vervolgens een lange
diagonaal door eenvoudig blokkenterrein bereikte ik rond 9u15 het meer. Langs de oevers waren mooie
bivakmogelijkheden. Ik liep verder naar de refuge en besloot op het terras even te pauzeren alvorens aan de lange
afdaling tot Cauterets te beginnen. De gardienne zat aan de achterzijde van de hut een hele emmer aardappelen te
schillen. Ik vulde m’n water bij aan het kraantje en at nog een koekje op het terras. Ik had mooi gemikt in Escarilla
qua hoeveelheid eten. Nog zowat 200g koeken had ik nu over, net genoeg om tot de middag mee rond te raken.

Na een kwartiertje begon ik aan de verdere afdaling. Ik liep nu over een grindwegje naar beneden langs een
tweede, kleinere meertje. Aan de hut was ik op het traject van de GR10 terecht gekomen. Deze coupeerde nu een
brede zigzag van de weg door het lange gras. Ik daalde intussen steeds dichter naar de bovenzijde van de wolkenzee
in het dal toe. Over de grindweg kwamen intussen 2 jeeps tergend traag omhoog gekropen, ongetwijfeld om de
refuge te bevoorraden. Wat verder kwam ik terug op de weg terecht, maar die verliet ik al meteen opnieuw. De
GR10 liep hier steeds door het gras verder omlaag. Het was wel duidelijk dat de meeste mensen gewoon over de
grindweg liepen, want veel meer dan een spoor door het lange gras was het eigelijk niet.
Op zowat 1700m daalde ik de mist in. Meteen werden mijn broek en kousen goed nat in het lange gras. Ik kruiste
een groepje tegenliggers, die me vroegen of het mistig was tot de refuge. Ik kon ze geruststellen. Voor de rest zag
ik niemand meer. Nu en dan hoorde ik stemmen, mensen die over de grindweg aan de overkant van de beek omhoog
aan het klimmen waren. Na een hele poos kwam ik dan op een oude bosweg tussen twee bomenrijen uit. Het was
een mysterieus stuk in de mist. Ik verwachtte nu elk ogenblik dat ik 20 meter voor me plots Fre uit de mist zou zien
opdoemen. Hij kwam voorlopig niet. Wat verderop bereikte ik bij een huis de asfaltweg tussen Cauterets en het
Station du Lys. Ik volgde deze even naar links en draaide een meter of 50 terug rechtsaf een andere bosweg in. Ik
pauzeerde even onder de Telesiège en haalde m’n GSM boven om te weten of Fre goed was aangekomen. Dat was
het geval, maar met de mist (en na een korte nachtrust in de nachttrein) bleef hij liever beneden wachten.

Ik pakte terug ik en daalde nu in één ruk door het bos verder tot in Cauterets. Het was iets voor 12u toen ik het
dorp bereikte. Er was zodanig veel volk op straat dat ik me na al die dagen solo in de bergen opgejaagd wild
voelde. Ik liep meteen door naar camping “Le Prairie”, waar ik 3 jaar geleden ook al had overnacht. Daarbij liep ik
Fre blijkbaar mis in het centrum. Een half uurtje later ontmoetten we elkaar dan toch op de camping. Hij had alle
kranten van tijdens de Tour meegebracht! Maar die dag zag ik nog veel meer bekend volk: eerst kwamen Okje en
haar broer (ook Fre) aangewandeld. Okje was bezig aan de oversteek. Ook Veerle en haar man verbleven die nacht
op de camping en om het helemaal af te maken kwam ook Ward die avond nog voorbij gewandeld met z’n
Explorado-groep! Die avond aten we fishsticks met verse groenten. Ook deed ik m’n gebruikelijke boodschappen bij
het passeren van een dorp: nectarines, fruitsap, yoghurt en natuurlijk een groot stokbrood. Morgen kwam de Tour
aan op de vlakbij gelegen Tourmalet. We besloten fietsen te reserveren in één van de vele plaatselijke sportwinkels
en een eind de col op te proberen rijden. In de loop van de avond ging het stilaan regenen. We stonden nog een
hele tijd te kletsen onder het afdakje van de sanitaire blok van de camping alvorens te gaan slapen.

Dag 20 : 22/07/2010: Rustdag Cauterets
Al meteen nadat we onze tent in waren gekropen begon het zwaar te onweren met hevige regenval. Daarmee was
meteen de toon gezet voor de rest van de nacht. Het was een komen en gaan van zware onweders, met tussendoor
slechts korte rustigere momenten. Het was de eerste serieuse regentest voor m’n nieuwe 2-persoonstent, de Ferret I
Ultralight van Vaude (1,9kg). Ze doorstond ze met verve. Achteraf las ik dat in grote delen van de westelijke
Pyreneeën die nacht zowat 80mm regen was gevallen, vlak langs de grenskam allicht nog een stuk meer.
Ook toen we ’s ochtends opstonden goot het nog steeds water. De Gave de Cauterets was omgetoverd in een
angstaanjagend kolkende bruine watermassa. We (Okje, de twee Fre’s en ik) bleven nog een hele poos dralen onder
het afdakje van de sanitaire blok, maar besloten tijdens een droger intermezzo zo rond 10u toch de 500m naar
Cauterets te wandelen om te ontbijten. Onderweg begon het uiteraard al meteen terug te gieten en we zaten nog
lange tijd te schuilen onder het afdak van het oude stationsgebouw. Onze koffiekoeken aten we op in een kleine
gallerie vol met reclame voor een van de lokale kuuroorden. Met de fiets tot de Tourmalet rijden hadden we
natuurlijk al lang uit ons hoofd gezet. We besloten te proberen liften tot Pierrefitte-Nestalas. Dat was niet zo’n
succesverhaal in regen en onweer. Net toen we het wouden opgeven en een taxi bellen (de tijd begon te dringen om
er nog te geraken voor de karavaan) werden we dan toch opgepikt door Engels koppel met een oude mobilehome.
Eenmaal aangekomen werd het gelukkig stilaan droog.
Tijdens de passage van de karavaan wist ik naast een poncho, Haribo-snoepjes, sleutelhangers, wasproduct, kranten
en nog heel wat andere brol ook een bolletjespetje te bemachtigen. Nadat ik m’n bandana vorige week was
kwijtgespeeld werd het m’n hoofddeksel voor de rest van de tocht. Dat bracht natuurlijk ook met zich mee dat ik
nog wekenlang flauwe opmerkingen als “Olala, c’est le meilleur grimpeur quand même!” of “Allez allez Charteau!”
moest aanhoren als ik wandelaars ontmoette. Een uurtje later kwam de kopgroep met onder meer Boasson Hagen
voorbij, gevolgd door Carlos Sastre en vlak daarna het peleton waarin ik Jurgen van de Broeck en Alberto Contador
herkende. We doken vervolgens meteen het plaatselijke café in om de aankomst op de Tourmalet te bekijken. Die
draaiden waarschijnlijk vandaag op één dag dezelfde omzet als de rest van de zomer samen. Frank Schleck won in
de mist de rit, maar niet de Tour. De meeste mensen dropen een beetje ontgoocheld af.

We hadden al snel terug een lift te pakken naar Cauterets. We gingen nog naar de plaatselijke laverie om kleren te
wassen, wat niet gelukt was door het natte weer. Okje kocht ook nieuwe schoenen, haar vorige paar liep ze de
voorbije weken kapot. In bar/restaurant Le Paris ging ik nog een kwartiertje op internet om de weerberichten voor
de komende dagen te bekijken. Dat zag er niet slecht uit! Een topbivak op de Vignemale overmorgen leek een echte
mogelijkheid te gaan worden. We gingen rond 21u30 slapen. Morgen zouden we met z’n vieren het Vallée du Lutour
beginnen doortrekken tot ergens nabij Refuge d’Estom.

Dag 21 : 23/07/2010: Cauterets (940m) – Lac d’Estom (1800m)
Start: 11u00
Finish: 16u00
Wandeltijd: 3u10
Afstand: 11km
Klimmen: 950m
Dalen: 90m
Weer: Mist en lage wolken; wolkenbasis rond 1800m. Droog en fris.
Na een slapeloze nacht gisteren bleven we een beetje liggen en pakten we vervolgens rustig in. Het zou toch een
relatief korte etappe worden. Ik ging nog geld afhalen in het centrum, waarbij ik alweer moest vaststellen dat m’n
Maestro hier in Frankrijk niet werkte. Gelukkig had ik ook m’n VISA-kaart mee. Na nog een laatste stuk stokbrood
klommen we naar de Thermes le Rocher toe, waar we het rood-wit van de GR10 begonnen volgen. Dat dachten we
tenminste, want al snel bleek dat we op de variant naar Col de Riou zaten. We klommen steil door het bos tot de
Cabane de Bousquet en volgden dan even een licht dalend asfaltwegje tot we aan de Anciens Thermes de Pauze
weer de juiste route oppikten. Na nog een steile zigzagklim begonnen we aan de traverse door het bos die ons hoog
boven La Railière vrijwel ongemerkt het Vallée du Lutour ingidste. Regelmatig hadden we mooie terugblikken op
Cauterets. Okje peerde stevig door. Het was wel duidelijk dat ze ook al een paar weken op pad was, want van
tijdens een Ardennentochtje twee jaar terug herinnerde ik me toch niet dat ik alle zeilen bij moest zetten om te
volgen.
Meestal door het bos liepen we nog een einde stroomopwaarts langs de Gave du Lutour tot we een kilometertje voor
La Fruitière een meer open stuk bereikten. We pauzeerden tussen enkele picknickende gezinnen uitgebreid voor ons
middagmaal. Het was nog steeds behoorlijk fris weer na de zondvloed van gisteren en de wolkenbasis hing intussen
nog maar enkele honderden meters boven onze hoofden. Het was voorlopig moeilijk in te schatten of het Lac
d’Estom, waar we wouden bivakkeren, nog onder de wolkenbasis lag.
Na onze pauze klommen liepen we al snel La Fruitière voorbij, waar op de parking bij de hôtellerie enkele tientallen
auto’s stonden geparkeerd. Op het brede pad dat erg langzaam verder het dal door klom liepen nu plots erg veel
dagjesmensen. Op vele plaatsen waren de sporen te zien van de zware neerslag van gisteren. Het gras was soms
helemaal plat tegen de grond gespoeld tot op tien meter van de bedding van de beek. Ik wist dat Ward hier gisteren
met z’n Explorado-groep door het dal was getrokken, die hadden ongetwijfeld natte voeten gekregen! (Ward’s
beelden die ik achteraf thuis kon bekijken hadden inderdaad veel weg van een apocalyps). Na een goeie drie
kwartier wandelen vanaf La Fruitière bereikten we de afslag naar de onbemande Refuge Russell, de klassieke
uitvalsbasis voor een beklimming van de granieten Pic d’Ardiden (2988m), zo’n net-niet 3000’er die ik ergens in de
toekomst absoluut nog eens wil beklimmen. We liepen gewoon verder het dal door en staken niet veel verder de
rivier over via een kleine brug. Plots liepen we het Engelse koppel tegen het lijf dat ons gisteren een lift had
gegeven naar Pierrefitte. De man was blijkbaar stukken van het parcours van de ‘Marathon du Vignemale’ aan het
verkennen, een trailrunning-wedstrijd die hier overmorgen plaatsvond.

Via enkele zigzags door het bos klommen we langs een waterval verder omhoog tot de Refuge d’Estom in zicht

kwam. Ook hier was goed te zien dat de rivier gisteren buiten haar oevers was getreden om over een breedte van
tientallen meters tussen de bomen naar beneden te denderen. Toen we de hut rond 16u bereikten zakte de
wolkenbasis net onder ons uit. We zaten voor de rest van de avond in de mist. De laatste dagjesmensen en vissers
hielden het al snel voor bekenen en al snel zaten we helemaal alleen. Er was geen enkele bezoeker in de refuge. We
zochten een bivakplek iets boven het meer en gingen ons potje koken op het terras van de hut. Het was kil en
ongenietbaar. Al snel vluchtten we naar binnen en dronken een cola’tje of een pintje terwijl we alle edities van het
maandblad “Pyrénées” van de laatste jaren doorbladerden. Naast heel wat bekende plekjes keek ik weer mijn ogen
uit op een heleboel foto’s van zones waar ik nog niet was geweest. Zo rond 19u30 kwam toch nog een gezin aan.
Het waren Belgen met twee dochters van een jaar of 13-15 en een zoon van zowat 12. Ambitieuse ouders wel, want
ze gingen ook richting Vignemale. De dochters waren nog de grootste alpinisten. Geregeld lieten ze zich uitspraken
als “Hopelijk vriest het goed, dat de sneeuw wat hard wordt voor onze stijgijzers” of “Die 4000-ers in de Alpen
vorig jaar was veel gevaarlijker, de gletsjer daar zat vol crevasses, dit was eigelijk een last-minute plan” ontvallen.
We wisten niet wat we hoorden en voelden ons maar watjes vergeleken met deze jongedames. De gardienne kwam
er nog even bij en vertelde ons dat de rechtstreekse route via de Col de Labas (2719m) naar Refuge Baysellance niet
meer toegankelijk was door een aardverschuiving in het voorjaar. Dat betekende dat we morgen rond moesten lopen
via Col d’Arraillé (2583m) en Hourquette d’Ossoue (2734m) en het een wel erg lange etappe zou worden. Rond 21u30
gingen we slapen om er op tijd aan te kunnen beginnen.

Dag 22 : 24/07/2010: Lac d’Estom (1800m) – Col de Cerbillona (3200m)
Start: 8u05
Finish: 18u20
Wandeltijd: 6u15
Afstand: 12km
Klimmen: 1970m
Dalen: 570m
Weer: Licht bewolkt, droog.
Bergtoppen: Vignemale (3298m), Cerbillona (3247m)
Rond 6u45 ging onze wekker. De mist was net genoeg het dal ingezakt vannacht, de eerste zonnestralen verlichtten
de toppen van Pic de Labas (2946m) en Pic de la Sède (2976m). Het was ijskoud. Hier en daar was het gras wit
berijpt. Hier aan de hut zaten we nog vrij laag in het dal, hogerop had het dus ongetwijfeld gevroren. Er is niets
erger dan een bevroren of een ijskoude tent vol condens inpakken, en met blauwe vingers gingen we zo rond 8u op
pad. We klommen al snel een stuk boven het meer uit en absorbeerden de warmte van de eerste zonnestralen. De
mist in het dal flirtte met het niveau van de refuge, die uiteindelijk opnieuw uit het zicht verdween.

Over een duidelijk pad met nu en dan enkele zigzags klommen we geleidelijk een zijdalletje in. Op zowat 2000m, in
een kom gevuld met blokken en met een groot sneeuwveld, splitste de route nu. Langs de andere zijde van de kom
kon je via een lange couloir vol sneeuw en blokken naar Col de Labas (2719m) toe klimmen. Na de info in de refuge
deden we dat dus niet, maar klommen na een pauze over de rood-wit-rood-gemarkeerde route verder richting Col
d’Arraillé (2583m). Deze col, in het graniet tussen de pyramidale Pic d’Arraillé (2759m) en Pic de la Sède (2976m),
kondigde zich aan als ruig. Bijna de volledige route naar de col leek te gaan verlopen doorheen blokkenvelden. Kort
onder de col waren ook nog enkele sneeuwveldjes aanwezig. We wonnen heel wat hoogte via korte zigzags, en
klommen dan langzaam langs de helling dieper het dal in tot onderin een tweede met blokken gevulde kom. Intussen
had zich een machtige terugblik geopend op de toppen aan de andere zijde van het Vallée du Lutour, waaronder de
Pic Pébignau (2895m) met haar waaiervormige westflank, de Pic de Cestrède (2947m) en Malh Arrouy (2965m). Nu
en dan kwamen we tegenliggers tegen, die ongetwijfeld vertrokken waren aan de Refuge des Oulettes de Gaube. In
plaats van nu rechtstreeks verder te klimmen naar de col, draaide het pad opnieuw steil rechtsop en overwon
opnieuw heel wat hoogtemeters via steile zigzags. Op die manier werd het klimmen doorheen de blokkenvelden
beperkt. We traverseerden nu onder steile granieten muur van de NO-graat van Pic d’Arraillé (2759m) door tot vlak
onder de col. Na nog een kort sneeuwveldje te hebben genomen en een laatste blokkenveld te zijn doorgesparteld
stonden we rond 10u30 boven. We namen een lange pauze. Met een monsteretappe voor de boeg was het kwestie
van genoeg te recupereren.
Naast die terugblik van daarnet kwam nu voor het eerst het einddoel van de dag in zicht: de Vignemale (3298m).
Haar machtige noordflank domineerde het Vallée de Gaube. Erg mooi was ook de aanblik van de Aiguilles de
Chabarrou (2826m), Pic Alphonse Meillon (2930m) en Pic Chabarrou (2925m) aan de overzijde van het dal. Links
ervan kon slingerde de verbindingsroute tussen het Valle del Ara en de Refuge des Oulettes de Gaube zich als een
slang omlaag aan de oostzijde van de Col des Mulets (2591m). Interessant was ook de vaststelling die ik deed toen ik
even een plekje tussen de blokken zocht om te gaan kakken: hier vanop de col leek een met steenmannen
gemarkeerde route te vertrekken naar de top van Pic de la Sède (2976m), die me op de kaart afgaande één van de
mooiste uitzichtstoppen van de streek lijkt. We namen een lange pauze en begonnen vervolgens te dalen naar de
Lacs d’Arraillé. Al snel opende zich daarbij een uitzicht doorheen het dal op het Lac de Gaube, met z’n melkige
gletsjerwaterkleur. Het meer wordt van z’n melk voorzien door het smelten van de kleine gletsjer onder de
noordflank van de Vignemale, een gletsjer die nu ook in zicht kwam. Aan de meertjes vulde ik m’n waterzak.
Vervolgens pikten we de GR10 op zichting Hourquette d’Ossoue. Nabij de meertjes en ook iets verderop langs de

GR10-route waren trouwens enkele redelijk bivakplekjes te vinden voor één tent.

Deze route had ik bijna dag op dag 3 jaar geleden tijdens m’n oversteek ook al eens gedaan. De Hourquette
d’Ossoue (2734m) is de hoogste col langs het hele traject van de GR10. Geregeld moesten kleine blokken- en
sneeuwvelden worden overgestoken, maar die leverden helemaal geen problemen op. Steeds waren er fenomenale
uitzichten op de noordflank van de Vignemale. De top leek nog eindeloos ver boven ons uit te torenen. Ik voelde de
adrenaline bij de gedachte dat we daar vannacht zouden slapen. Na een redelijk steile slotfase bereikten we rond
13u de col. Het beroemde uitzicht op de mij welbekende toppen van de Cirque de Gavarnie begon zich te
ontvouwen. Ik herkende onder meer de Astazou (3071m), Pic de Marboré (3248m), Tour de Marboré (3009m), Casque
de Marboré (3006m), Brèche de Roland (2808m) en natuurlijk de Taillon (3144m) waar ik al twee maal op de top had
gestaan (en de eerste keer zelfs had geslapen). We lieten de Petit Vignemale (3032m) rechts liggen en daalden na
een korte pauze meteen het korte eindje naar de Refuge Baysellance. Het was nog maar 13u30 en dat betekende
dat we zoals verhoopt een lange recuperatiepauze konden inlassen. We hadden intussen al meer dan 1000m
geklommen, maar dat was slechts een voorgerechtje geweest.
Tijdens die lange pauze, waarin we ook onze tenten lieten drogen, hield ik nauwgezet de lucht in de gaten. Er was
heel wat hoge cirrusbewolking, maar die leek me enkel een voordeel omdat ze een extra kleurrijke zonsondergang
zou opleveren. De wind was zwak. De condities voor een bivak op of nabij de top van de Vignemale (3298m) waren
waarlijk perfect. Bij de gardienne van de hut ging ik eens informeren naar de condities op de Glacier d’Ossoue, en
als antwoord kreeg ik simpelweg “elles sont parfaites”. Kort gezegd: de algemene setting was ideaal. Popelend van
ongeduld zat ik op Fre z’n vingers te kijken toen die zich klaarmaakte de klok 16u naderde, het uur waarop we
hadden afgesproken richting top te vertrekken. We namen afscheid van Okje en Fre, die de komende dagen de
Ordesa zouden intrekken en die we intussen hadden overtuigd om vanavond op de Petit Vignemale (3032m) te gaan
slapen.
Om 16u stipt vertrokken we. We daalden nu nog een stukje over de GR10 richting Gavarnie om wat lager de
normaalroute naar de gletsjer op te pikken. We moesten veel te lang dalen naar mijn goesting. Pas in een zigzag op
zowat 2460m bogen enkele sporen af om erg steil over morenepuin omhoog te beginnen klimmen naar de basis van
de gletsjer. Dat betekende dat we bijna 200 hoogtemeters hadden verloren (en allemaal terug omhoog moesten).
Het was nog zowat 850m met volle bepakking klimmen tot de top. Gedurende korte tijd klommen we nu erg steil
door het losse morenepuin omhoog. Er waren een drietal sporen, we kozen voor het meest belopen. Hogerop
kwamen we in een chaos terecht van morenepuin, door de gletsjer gepolijste rotspartijen en talloze
smeltwaterbeekjes. Een wirwar van honderden steenmannen slaagde er nog net in om de juiste richting aan te
geven. Op zowat 2650m bereikten we de basis van de eerste grote sneeuwvelden onder de gletsjer. Het leek dat we
de sneeuw niet meer zouden moeten verlaten en dus namen we een pauze om onze stijgijzers aan te doen. We
zagen nu ook dat er wel degelijk een hogere route bestond tussen de Refuge en dit punt. Deze moet vertrekken in
de eerste haarspeld tijdens de afdaling op zowat 2530m en vervolgens steil onder de Crète du Petit Vignemale door
traverseren.
We kruisten regelmatig tegenliggers toen we een spoor door de sneeuw oppikten, dat rakelings onder de oostelijke
kalksteenmuur van de Petit Vignemale (3032m) door liep. Langs de wand gaapte de indrukkende leegte van een twee
meter brede (en minstens een tiental meter) randkluft tussen het ijs en de loodrechte rotswand. Het spoor liep er
nauwelijks een metertje langs. Het was een griezelige passage. Wat verder boog het spoor weer van de wand weg
en klom nu tussen blootliggende rotspartijen vrij steil (tot 25°) verder door tot laag op de Glacier d’Ossoue.
Stijgijzers waren op dit lange stuk min of meer een vereiste. De klim kroop in de kleren en aan de laatste
blootliggend rotspartij gingen we even van de sneeuw af om te pauzeren. Het was inmiddels 17u40 en we zaten op
zowat 2900m hoogte. Het kader was groots en iets voor alpinisten, niet voor stervelingen zoals ik.

We klommen verder omhoog op de convexe gletsjer. Er was in de verste verte nog geen enkele crevasse te
ontwaren. Slechts enkelingen liepen in cordée en ook wij zondigden, simpelweg omdat we noch het materiaal, noch
de ervaring hadden. De gletsjer leek veilig. Ik maakte mij geen zorgen tijdens het klimmen, zeker toen het convexe
gedeelte erop zat. Alle toppen van de meest alpiene cirque van de hele Pyreneeën, gevuld met haar enige
cirquegletsjer, waren nu zichtbaar: de Montferrat (3219m), Pic Central (3235m), Cerbillona (3248m), Pic Clot de la
Hount (3289m), de Vignemale zelf (3298m), Piton Carré (3197m), Pointe Chausenque (3204m) en Petit Vignemale
(3032m). Op die laatste stonden 2 piepkleine mensjes naar ons te zwaaien: Fre en Okje hadden inmiddels hun top
bereikte en volgden nauwgezet onze progressie. Die was nu behoorlijk langzaam te noemen. Voor Fre kwam de
pijngrens echt in zicht. Voor een tweede dag was dit geen cadeau. Maar ook bij hem was de lokgroep van de top en
de nakende beloning groot genoeg om alle pijn te vergeten. Hij nam nog een extra pauze hoog op de gletsjer terwijl
ik verder doorstoomde naar de Col de Cerbillona (3195m), de col tussen Cerbillona (3248m) en Pic Clot de la Hount
(3289m). De terugblikken over de gletsjer waren duizelingwekkend. Het mooist was de Piton Carré (3197m), die het
ijs van de gletsjer zachtjes en zorgzaam, bijna bang om het te breken, leek op te tillen. Steen en ijs waren door
een onzichtbare kracht aaneengesmolten op haar zachthellende zuidflank, die door miljoenen jaren gebergtevorming
diep in de aardkorst bestond uit een verwrongen geheel van veelkleurige kalksteenlagen.

Om 18u20 bereikte ik de Col de Cerbillona (3195m). Een combinatie van vermoeidheid en adembenemende
schoonheid deden me de tranen in de ogen springen. Ook in westelijke richting was het uitzicht ronduit grandioos. Ik
zag alles liggen waar ik al drie weken doorheen liep: van de Pic d’Anie (2504m), over de Bisaurin (2668m) en Pic
d’Aspe (2640m), tot Pico de Anayet (2545m), Pic du Midi d’Ossau (2884m), Tendenera (2853m), de Dientes de los
Batanes (2894m), de Picos de Infiernos (3083m), Balaitous (3144m), en nog veel en veel meer. In de diepte zag ik
het Valle del Ara, het Valle de los Batanes, de Ibones de los Batanes en de wilde klim naar Collado de Letero, waar
ik tussen het afvegen van het zweet door ontzet had omgekeken naar het massieve Vignemale-massief. Ik zag de
duizelingwekkende klim door het gras laag in het Valle de Baja Bacias, waar ik de Vignemale als referentiepunt had
gebruikt om te kijken of de helling die ik opkroop al dan niet loodrecht was. In feite kon ik een bijna doorlopend
lijntje door het landschap tekenen waar ik op de dagen 15 en 16 van m’n tocht had gelopen. In de Franse valleien
lag nog steeds een dik pak wolken.
Intussen kwam Fre langzaam verder richting col geklommen. We genoten samen van het moment. Overigens waren
we niet alleen bij de col: in de Grottes Russel hadden zich twee Spanjaarden genesteld. Door het smelten van de
gletsjer is deze grot tegenwoordig enkel nog te bereiken met een klimuitrusting: ze ligt zowat 3 semi-verticale
meters boven de gletsjer. Wat later kwamen nog twee Spanjaarden boven vanuit het Valle del Ara. Ze nestelden
zich op de col achter één van drie grote stenen muurtjes. Geen van hen zou echter vanavond nog de top beklimmen.
We hadden intussen ook zelf besloten om niet op de top te slapen, maar hier op de col. Er stond een matige wind,
die boven slapen mogelijks erg onaangenaam zou maken. Hier hadden we onze muurtjes van zowat 50cm hoog om
ons achter te verschuilen (aangezien we geen tent zouden opzetten). We lieten dus onze spullen achter en begonnen
rond 19u25 aan de laatste inspanning van de dag: die naar de top.
Onze stijgijzers en pickel lieten we achter op de col. De sneeuw was zacht genoeg om de korte traverse hoog op de
gletsjers en onder de Pic de Clot de la Hount (3289m) door zo te kunnen doen. We stonden nu recht onder de top
van de Vignemale. Op de laatste 100 klimmeters naar de top waren weinig steenmannen aanwezig en al klimmend
was het moeilijk om een duidelijk spoor te ontwaren. We klommen allicht iets te veel naar links en moesten nu en
dan serieus klauteren. Ik had de indruk wat last te hebben van de hoogte. Wanneer ik diep probeerde gaan, moest ik
al snel temporiseren met een hoge hartslag. Ook ademen ging niet zo vlot als normaal. Na heel wat geklauter
bereikten we de col tussen Pic Clot de la Hount (3289m) en Vignemale (3298m). Het was nu niet ver meer.
Eenvoudig klommen we de laatste meters over de kam. Om 19u50 bereikten we de top van de Vignemale, de 4e top
van de Pyreneeën en de hoogste op de hele grenskam. Het uitzicht vanop de top was allicht het mooiste panorama
dat de Pyreneeën me al hadden getoond. Het oversteeg zelfs dat vanop de Monte Perdido (3355m), waar ik drie jaar
geleden zintuigen te kort had gekomen om de omgeving te absorberen. We zagen veel te veel om op te noemen, in
feite alle belangrijke Pyreneeëntoppen tussen Pic d’Anie (2504m) en Pico de Aneto (3404m). De Glacier d’Ossoue
zorgde voor een on-Pyreneese voorgrond. De Franse dalen lagen nog vol mist. Langzaam werden de schaduwen
langer, het beeld contrastrijker. Het waren momenten om te koesteren, momenten die deden duizelen, momenten
die bij de mooiste hoorden van m’n leven. Ik dacht bij mezelf: “Hier mogen ze me komen afzetten als ik oud en
versleten ben, ik wil hier de zon zien opkomen en sterven”. Toen de zon bijna achter de einder verdween, daalden
we weer af, ditmaal met het overzicht en over een veel eenvoudigere route. De schemeringskleuren waren
fenomenaal en in looppas liep ik nog even de Cerbillona op (3248m). Zonder nog veel tegen elkaar te zeggen doken
we daarna de slaapzak in terwijl boven ons de eerste sterren verschenen, dichterbij dan ik ze ooit had gezien. Er
stond een lichte bries. Fre zij nog “Verdomme, ik ga hier nog goed slapen ook!”, en minuten later lagen we
alletwee te snurken.

Dag 23 : 25/07/2010: Col de Cerbillona (3200m) – Vallée de Sause Dessus (1900m)
Start: 7u50
Finish: 15u35
Wandeltijd: 3u35
Afstand: 11km
Klimmen: 200m
Dalen: 1500m
Weer: Aanvankelijk zwaar bewolkt en winderig, later wisselend bewolkt. Droog en fris.
Al rond 23u werden we alletwee terug wakker. Er was nu een stevige bries opgestoken, die langzaam aan zeker
verder aantrok tot een harde westelijke wind die vanuit Spanje door de col jaagde. Na middernacht was de wind zo
hard dat de stenen muurtjes geen bescherming meer leken te bieden. Onze slaapzakken flapperden terwijl we er in
lagen en vegen stof vlogen in ons gezicht. Ik vloekte tegen Fre “Godverdoeme!”. Hij antwoordde met “ja, niet
bepaald aangenaam”. Voor de rest van de nacht wisselden we geen enkel woord meer. Achteraf moeten we hier
steeds weer om lachen. Daar lagen we dan, alletwee in stilte afziend, in openlucht op 3200m en met rukwinden van
zowat 80km/u die onze slaapzakken de vreemdste vormen deden aannemen en onze ogen en mond vol stof bliezen.
Ondanks het afzien was het kader magisch en surreëel. Het licht van de volle maan deed de gletsjer baden in
helderwit licht. Gedreven door de wind scheurden mistflarden tegen een rotvaart over de top van de Vignemale
(3298m) om daarna boven de gletsjer weer op te lossen.
Langzaam kropen de uren voorbij. We deden geen oog meer dicht. Tegen de tijd dat de ochtendschemering begon,
was de wind nog wat harder aangetrokken. Ik schatte dat ze nu uithaalde tot 100km/u. Toen ik eenmaal rechtop
ging zitten werd m’n hele lichaam gewoon terug plat tegen de grond geblazen. Tegelijk werd de mist rond de
toppen stilaan dikker en iets voor zonsopkomst verdwenen we helaas zelf ook in het grijs. Geen zonsopkomst vanop
Vignemale (3298m) of Cerbillona (3248m) dus, een flinke tegenvaller. Ook andere mogelijke beklimmingen rond de
gletsjer werden een heel stuk onwaarschijnlijker. Langs de Spaanse zijde van de col waren nu en dan nog de toppen
van de massieven van Balaitous, Tendenera en alles ten westen daarvan nog te zien tussen de mistflarden door.
Terwijl Fre in stilte verder bleef afzien, kroop ikzelf uit m’n slaapzak om de eerste zonnestralen te zien vallen op
die toppen. Opvallend was dat zich nu erg snel wolkenflarden begonnen ontwikkelen rond de 3000-ers van het

Balaitous-massief. Het leek alsof er zich een inversielaag aan het vormen was ergens rond het niveau van de toppen,
want meteen ook de felle wind zou verklaren.
Het was ijskoud. De temperatuur lag rond het vriespunt, in de wind lag de gevoelstemperatuur in de dubble cijfers
onder nul. Ik kon me niet herinneren op wintertrekking al eens zo koud te hebben gehad. De mist rond de toppen
werd intussen dikker en de wolkenbasis zakte langzaam maar zeker onder het niveau van de col. Het was wel
duidelijk dat we geen beklimmingen meer zouden kunnen doen en dat we in feite zo rap mogelijk naar beneden
moesten. Totaal verkleumd rolden we onze slaapmatjes snel op en bonden ze los aan onze rugzak, propten we al
onze andere spullen er in, bonden onze stijgijzers aan en begonnen te dalen. Op de gletsjer nam de wind al snel in
kracht af en warmde ons lichaam langzaam terug op. In drie kwartier tijd daalden we het hele stuk over de gletsjer,
de steile sneeuwvelden, langs de randkluft tot aan de basis van het laagste sneeuwveld op 2650m. Op het laatste
stuk kwamen we regelmatig klimmers tegen. Die zouden niet veel zien van boven. Hun ogen vielen bijna uit hun kop
toen ze mensen zagen die op dit uur al van de top kwamen afgedaald, en nog veel meer toen we aan
nieuwsgierigen moesten uitleggen dat we boven hadden geslapen. Ook de Belgische familie van in de Refuge d’Estom
was op stijgijzers bezig met de klim. De dochters konden hun bewondering (of vooral gezonde jaloezie?) niet
helemaal onderdrukken.

We namen nu een lange pauze om te eten en onze klederdracht wat aan te passen. Ik had mijn korte en lange broek
gewoon boveneen aan, net als alle shirts en fleeces die ik meehad. Voor Fre geldde min of meer hetzelfde, behalve
dan voor de broeken. Wedden dat hij nu toch voor één keer spijt had enkel korte exemplaren mee te hebben?
Daarna daalden we door de levensloze wildernis van morenepuin en rotsen terug tot het GR10-traject. Van pure
vermoeidheid ging Fre in de steile zigzag aan het einde twee keer op z’n gat. Terug op het reguliere pad hielden we
meteen weer alle lange pauze. We waren geradbraakt en beslisten al snel om niet via de Col des Gentianes (2729m)
naar de meren hoog in het Vallée de Lutour te trekken en vervolgens over de Col de Malh Arrouy (2745m) richting
Luz, maar gewoon verder de GR10 te volgen naar Gavarnie. Die afstand zouden we spreiden over twee dagen, wat
ons dus de nodige rust zou bieden alvorens de Neouvielle in te trekken. Terwijl we zaten in te dommelen kwamen
Fre en Okje afgedaald vanaf de Refuge de Baysellance. Ze hadden op de Petit Vignemale (3032m) blijkbaar toch wat
beter geslapen dan ons. Ze daalden meteen verder af en zouden vandaag nog over de Col de la Bernatoire (2336m)
Spanje intrekken richting Ordesa.
Met Fre sukkelde ik nu langzaam verder over de GR10 naar beneden, een mooie route die ik nog kende van tijdens
m’n oversteek. Boven pakweg 2900m stak alles intussen nog steeds in de wolken en in de verte zagen we nu en dan
een regenbui langs de hellingen dwalen. De Pont de Neige, onderaan een grote lawinehelling, was nog immens groot
in vergelijking met drie jaar terug op min of meer op hetzelfde tijdstip van het jaar. Toen was ik bang door de
laatste restjes sneeuw de beek in te zakken, nu was de sneeuwveldoversteek hectometers lang. Tussen heel wat volk
daalden we langs een waterval richting Oulettes d’Ossoue, en vervolgden over deze stenige vlakte tot aan het
gelijknamige stuwmeer. Tussen de Pyreneese irissen hielden we een lange pauze tussen de picknickende
dagjesmensen. Het was intussen 13u45 geworden.
We pikten de GR10-route naar Cabane de Lourdes op, die langzaam door weilanden begon te klimmen. We liepen de
cabane (proper, overnachting voor groepen tot 8 personen mogelijk) voorbij en traverseerden verder boven het
Vallée d’Ossoue naar de volgende zijvallei, de Vallée de Sausse Dessus. Achteromkijkend viel me het dalletje van de
Ruisseau de Lécadé op, dat er erg aangenaam uitzag om door te trekken. Over de Port du Pla d’Aube (2433m) moet
het zelfs mogelijk om een zelden tot nooit gelopen doorsteek te maken naar het Valle del Ara. Aan deze zijde leek
de col goed te doen, met enkel een redelijk steile puinhelling op de laatste 100 hoogtemeters. De kaart leerde me
dat de Spaanse kant nog eenvoudiger moet zijn. De Vallée de Sausse Dessus kende ik zelfs niet vanop de kaart, maar
was een echte meevaller met achterin het dal de mooie kalkstenen noordflank van de Soum Blanc des Especières
(2685m). Bivakmogelijkheden waren er in overvloed aanwezig nabij de cabane (betonnen vloer, geen meubilair,

overnachtingsmogelijkheid voor 3 à 4 personen), al loont het misschien de moeite om vanaf de cabane nog een
minuut of tien verder door te lopen tot enkele terrassen met een wijd overzicht op het Vallée d’Ossoue en het
Vignemale-massief. Het weer was intussen aan de beterhand en behalve het periodiek wegjagen van enkele
overnieuwsgierige koeien was het een rustige avond, waarbij we uiteraard al ruim voor het donker gingen slapen.

Dag 24 : 26/07/2010: Vallée de Sause Dessus (1900m) – Bareilles (1290m) -> Luz
Start: 9u30
Finish: 12u50
Wandeltijd: 2u20
Afstand: 8km
Klimmen: 180m
Dalen: 790m
Weer: Zonnig of licht bewolkt
We haalden wat van onze slaaptekorten in en bleven ’s ochtends tot een uur of acht liggen. Terwijl we aan het
ontbijten waren, kwam al een eerste groepje wandelaars voorbij met relatief kleine rugzakken. Ik veronderstelde dat
ze in de Cabane de Lourdes hadden geslapen. Fre liet z’n tent nog drogen in de zon, zodat het al half tien was toen
we op pad gingen. Erg was dat trouwens niet, want we hadden nog maar een kort eind stappen voor de boeg tot
Gavarnie. Het was een verrassend mooie en panoramische route met doorheen het dal geweldige terugblikken op het
Vignemale-massief, waar de toppen zich nu terug allemaal hadden vrijgemaakt uit de wolken. We liepen door tot
een klein bosje en pauzeerden daar om een paar onnozele foto’s trekken van onszelf met ‘onze’ berg.
We traveersden verder langs de Cabane des Toursaus, steeds door een open landschap met wijdse uitzichten.
Aangekomen aan de Serre des Tousaus hadden we de groep van vanochtend terug bijgebeend. We volgden hun
voorbeeld en hielden op dit panoramische punt met zicht op de oostelijke toppen van de Cirque de Gavarnie
opnieuw een pauze. Daarna daalden we steiler en in zigzags af richting de Refuge des Granges de Holle, waarbij we
onderweg tot twee keer toe de asfaltweg tussen Gavarnie en Col des Tentes kruisten. Aangekomen aan de refuge
splitsten onze wegen tijdelijk: de slechte herinneringen van Cauterets indachtig had ik absoluut geen zin om door
het dorp van Gavarnie te lopen, met z’n horden (fout) volk. Fre zou dat wel doen en intussen in het plaatselijke
Vival-supermarktje brood en fruit kopen. Ik zou de GR10 verder volgen over Le Tési (1574m) en van daar afdalen
naar Bareilles, een verzameling huizen langs de Gave de Gavarnie een dikke kilometer ten noorden van het dorp. We
spraken af aan het brugje over de rivier.
Ik liep de refuge voorbij en daalde door het bos naar een open plek langs de Gave d’Ossoue. Daar stak ik via een
klein brugje de beek over en begon te klimmen naar de grindweg tussen Gavarnie en de Barrage d’Ossoue. Aan het
water kampeerde een groepje van een 10-tal jongeren, met de nodige alcohol dan wel. Hun auto’s stonden iets
hogerop geparkeerd langs de weg. Ik stak het wegje over en klom meteen eenvoudig verder. Iets nadat ik onder een
hoogspanningskabel was doorgelopen bereikte ik Le Tési (1574m), een onopvallend vooruitgeschoven topje boven het
Vallée de Gavarnie. Ondanks de bescheiden hoogte had ik een geweldig overzicht over het dorp, met daarachter
natuurlijk de Cirque de Gavarnie in al z’n glorie. Hoewel ik de Cirque intussen toch al op 6 afzonderlijke dagen van
vlakbij had gezien, bleef het een adembenemend gezicht. Het debiet van de Cascade de Gavarnie was merkelijk
hoger dan de vorige jaren dat ik hier kwam. Ik bleef een kwartiertje boven zitten en daalde dan enkele minuten
steil in noordelijke richting tot ik de splitsing naar Bareilles bereikte. Dit met gele strepen gemarkeerd pad daalde
nu in zigzags stevig het dal in. Langs een veldweg bereikte ik enkele boerderijen, en vanaf daar was het niet meer
ver tot het brugje. Fre zat me op een mooi kiezelstrandje langs het kabbelende water reeds op te wachten met
stokbrood, kaas en nectarines. Heerlijk!

Na een half uurtje pauzeren gingen we op de weg liften naar Luz. Aanvankelijk zonder al te veel succes, want in de
meeste auto’s zaten families die geen plaats meer hadden. Pas na een uurtje werden we opgepikt door een Franse
solowandelaar die bezig was met 3 weken lang elke dag met een dagtocht een Pyreneeëntop te beklimmen. Vandaag
had hij de Taillon gedaan, de komende dagen zou hij enkele 3000-ers in de Neouvielle aanvallen. We reden in één
ruk door naar Luz, waar we de eerste beste camping binnenwandelden (Camping Toy vlakbij het centrum). Een
mooie, groene camping met een minzame uitbaatster. Bovendien was er vlakbij de rivier een schaduwrijk en
autovrij veldje speciaal voor trekkers, ideaal dus. Het liep echter mis toen ik een douche ging nemen. Ik stond
enkele minuten onder het water toen iemand wild op mijn deur kwam meppen. Ik negeerde hem. Twee minuten
later was het opnieuw van dat, ditmaal met enige Franse scheldwoorden, en ik riep terug “Hey, est-ce que je peux
prendre une douche, débile!”. Toen ik enkele minuten later gedaan had en naar buiten liep, werd ik tegengehouden
door een woeste campinguitbater. Hij was de douches aan het kuisen en blijkbaar had ik dat moeten weten:
“Vous voyez que les meubles ne sont pas là hein!”.
« J’avais pas vu, excusez-moi hein », antwoordde ik geïrriteerd, maar eerlijk.
“Ah oui oui, je sais oui, tout le monde dit ça. Et encore autre chose: on ne lave pas des vêtements dans la douche,
ça me rend furieux », ging hij verder, wijzend naar m’n trekkinghanddoekje. « Eh, c’est pour me sècher »
« Ta gueule ! »
Ik hield het maar voor bekeken. Fre stond zich intussen een breuk te lachen om de hoek. Blijkbaar had de kerel, die
trouwens de man was van de erg vriendelijke vrouw daarnet (die avond filosofeerden we wat er allemaal achter
haar lach schuilde), ook Fre al de les gespeld: “Et on ne prends pas des douches ice! Et on ne lave pas des
vêtements dans les douches, parce-que ton ami là, il sait bien s’amuser!”.
Rond een uur of vijf kwamen tot onze steile verbazing Fre en Okje de camping opgewandeld. Onderweg naar de
Spaanse grens was Fre door z’n knie gegaan, waar hij al sinds Cauterets wat last van had. Er zat voor hem niets
anders op dan met de trein terug te keren naar huis. Wij zouden Okje dan “adopteren” voor het stuk door de
Neouvielle. In de vooravond kwamen ook Joris en Goedele nog aan, die de voorbije week hadden rondgetrokken in
eerst het massief van Posets. Bij de onweersepisode die wij in Cauterets hadden doorstaan hadden ze gekampeerd
boven de boomgrens. Het gevolg waren twee gebroken boogstokken van een Hilleberg-tent, een volkomen slapeloze
nacht en een nat pak toen ze de volgende ochtend in de stromende regen uit pure miserie terug waren afgedaald
naar Benasque. Zonder tent hadden ze geïmproviseerd met nog een huttentochtje in de Bastan-regio in de oostelijke
Neouvielle. Fre (die met de knieproblemen) had geluk, hij kon de volgende ochtend meeliften naar België. We
gingen die avond samen pizza eten. Toen ik ’s avonds mijn tanden ging poetsen kon ik vaststellen dat het meubilair
van de sanitaire blok na de kuisoperatie was toegenomen met één klein vuilbakje.

Dag 25 : 27/07/2010: Luz-Saint-Sauveur (700m) – Lac deth Mail (2340m)
Start: 9u30
Finish: 17u00
Wandeltijd: 4u45
Afstand: 14km
Klimmen: 1740m
Dalen: 100m
Weer: Zonnig, ’s avonds mistvorming in dalen
Okje had nog niet betaald op de camping (waarvan de receptie pas om 9u opende) en dus hadden we die ochtend
geen haast. We maakten van de gelegenheid gebruik om uitgebreid te ontbijten met brood, kaas, yoghurt en fruit.
Toen we de camping uitwandelden keken we toe hoe de ene na de andere wielertoerist zich naar boven begon te
hijsen op de flanken van de Tourmalet (2115m). We liepen op goed gevoel in zuidelijke richting enkele straatjes
door en botsten zo in de buurt van camping “Les Cascades” op de GR10-route. De bedoeling was om die GR10 een
tijdje te volgen tot in het Vallée de Sardiche, en vanaf daar over een weinig belopen route door het dal verder te
klimmen tot de meren boven Refuge de la Glère. Een etappe die quasi uitsluitend zou bestaan uit klimwerk.
Door de geringe hoogteligging (Luz ligt op zowat 700m) en ons late vertrek was het zelfs al behoorlijk warm. De
route kronkelde zich bij momenten razend steil door een mooi beukenbos omhoog tot we na een tijdje de afspliting
van de variant naar Barèges bereikten. Intussen hadden we een wandelaar met hondje ingehaald, die ondanks z’n
gevormde leeftijd en buikje nog erg vlot de berg op ging. We pauzeerden enkele minuutjes aan de splitsing om wat
te drinken en klommen daarna meteen verder. We klommen nu eerst een eindje rechtsom langs de helling verder.
Okje legde er vooraan stevig de pees op. We klommen tegen een tempo van zowat 500m/u. Het bos opende zich
stilaan, wat mooie uitzichten opleverde op de toppen aan de overzijde van het dal. Vooral het panorama op de Pic
d’Ardiden was van hier erg mooi. Vanaf zowat 1100m ging klom het in korte en steile zigzags verder op een helling
vol varens. Ik bedacht me opnieuw dat van de drie grote routes over de Pyreneeën (GR10, HRP en GR11) de GR10
technisch zonder twijfel de eenvoudigste is, maar fysiek en mentaal misschien wel de allerlastigste. Grote delen van

het traject verlopen immers op relatief geringe hoogte, wat in Frankrijk meestal ofwel mist, ofwel hitte betekent.
Daarenboven is het continu stevig klimmen en dalen en dat dikwijls in het bos, naar mijn gevoel met veel minder
‘rewards’ in termen van uitzichten dan vanop de andere routes.
Zo rond 10u50 bereikten we de Crête de Couret (1322m). Aan de bosrand hielden we in de schaduw een uitgebreide
pauze om te eten en te drinken. Tijdens de laatste minuten van de klim voelde ik dat ik op het punt stond een
hongerklop te krijgen. We namen nog een laatste keer het uitzicht op Pic d’Ardiden (2988m) op en draaiden daarna
de hoek om. We kwamen nu in het bos terecht. De route daalde nu korte tijd af via een nogal overwoekerd pad,
waarbij we over enkele boomstroken van recent omgewaaide bomen moesten kruipen. We staken een piepklein
beekje over en klommen daarna gedurende korte tijd steil terug omhoog, tot we een bosweg van grind bereikten.
Deze volgden we langzaam klimmend tot bij het uitkomen van het bos ter hoogte van enkele boerderijen de GR10route rechtsaf sloeg. Na opnieuw een kort klimmetje (zweten in de warmte!) volgde een lange en aangename
traversé door open velden of langs de bosrand, steeds met mooie overzichten op de schuren en kleine dorpjes die
overal lagen uitgestrooid in het Vallée de Barèges. Aan de overzijde van het dal waren de meeste toppen van het
Massif de Bigorre te zien, met uiterst rechts van het rijtje de Pic du Midi de Bigorre (2876m) zelf, gekenmerkt door
de grote telecommunicatiemast op de top die vanop tientallen kilometer afstand zichtbaar is.
Toen we stilaan het Vallée de Sardiche indoken namen we een lange pauze voor ons middagmaal, waarbij we ook de
bosbessen konden verorberen die hier overal groeiden. Het liep al tegen 13u30 toen we verder het dal in
traverseerden tot we uiteindelijk de beek bereikten. Twee dagjesmensen lagen iets lager te zonnen. We gingen nu
van de GR10-route af en begonnen langs de beek te klimmen over een soms redelijk vaag, maar voldoende met
steenmannen gemarkeerd pad. In tegenstelling tot wat wordt aangegeven op de kaart, liep de route rechts van de
beek tot aan de Cabane de Sardiche. Deze onbemande hut is enkel geschikt voor een noodbivak. Een stalen
beddenbodem en een open haard waren aanwezig, maar voor de rest was het een vieze boel binnen. We liepen nu
stilaan dieper het dal in, een dal dat met z’n egale, kale hellingen eerder ergens in het massief van Mont Roig leek
thuis te horen. Het deed me meer bepaald denken aan het Vall d’Ernari tussen Cerbi en de Estanys de Buixesse. Ook
dat dal ademde een soort van vijandige sfeer uit die destijds een diepe indruk op me had gemaakt toen ik er solo
doorheen was getrokken. Ik voelde dat me hier zonder gezelschap hetzelfde was overkomen.
Voorbij de cabane trokken we een vrij eenvoudig blokkenveld door, waar we voor de enige keer op onze route door
dit dal andere mensen kruisten, en staken we een kleine vlakte over waarop de restanten te vinden waren van een
oude cabane. De beek vloeide onder de blokkenvelden door en was hier over grote afstand nergens te bespeuren.
Pas toen we wat verderop terug begonnen klimmen werden we terug vergezeld van het geluid van klaterend water.
We hielden een pauze om terug wat te eten en onze waterzakken bij te vullen. Ik dompelde m’n bolletjespet onder
in het water om even wat verfrissing te hebben. Het was nu erg warm. De frissere periode na het onweer in
Cauterets een kleine week geleden was duidelijk voorbij. We klommen nu even wat steiler langs de beek en
kwamen zo op een plateautje terecht op zowat 1875m. Het dal veranderde nu op korte tijd helemaal van karakter.
We liepen stilaan het graniet van de Néouvielle in en dat was duidelijk merkbaar. Op dit plateautje zijn er trouwens
voldoende bivakmogelijkheden. Na opnieuw een klimmetje tot een volgend plateautje zowat 100m hogerop was van
het desolate en vijandige karakter van daarnat niets meer te merken. De beek slingerde zich nu door een relatief
breed dal met steile flanken die vol lagen met kleine granieten blokkenveldjes. De Pic Prudent (2787m) domineerde
als een kleine Matterhorn het decor. Op de oosthelling van het dal lag een “fenêtre”, een immense hoop mijnafval
met op de valleiflank een klein gebouwtje. De top van deze afvalhoop was biljartvlak en het moet zelfs mogelijk
zijn erop te bivakkeren.

We klommen langs de hoop steengruis verder omhoog langs de beek over een nu breed stenig pad dat brede bochten
maakte over de volledige breedte van de dalbodem. Allicht is ook deze route nog een erfenis uit het
mijnbouwverleden. We traverseerden naar links een blokkenveldje door en stootten zo uiteindelijk op de splitsing
tussen de routes naar de Refuge Packe, een onbemande hut op de Col de Rabiet (2509m) in het dalhoofd, en de
route naar de Refuge de la Glère. We kozen voor de tweede route, die ons panoramische overzichten bood op het
volledige dal waar we net doorheen waren getrokken. Ik was stilaan door m’n beste krachten heen en voor Okje
gold min of meer hetzelfde. Enkel Fre zweefde nog de berg op. Het was al zowat 16u30 toen we op het pad botsten
tussen de Refuge de la Glère en de meren onder de Pic de Neouvielle (3091m). Deze route was duidelijk erg
populair bij dagjesmensen want we kruisten nu plots erg veel mensen. Iets lager was aan de oevers van het Lac de
la Glère de gelijknamige refuge te zien, waarlijk een architectureel gedrocht midden in de bergen.
We waren nu plots echt in het ruige hart van de Neouvielle terecht gekomen, weer zo’n typische, soms
onoverzichtelijke Pyreneese granieten wildernis van kleine rotskammetjes, blokkenvelden, verborgen plassen en
kristalheldere meren. Over een uitbundig met steenmannen gemarkeerd traject baanden we ons langzaam verder een
weg omhoog. In ons buurt liep nog een koppeltje met trekrugzak, ze wilden duidelijk ook bivakkeren aan één van de
meren wat hogerop. Na een stuk dat nog langer was dan we hadden verwacht bereikten we rond 17u het grote Lac
det Mail, een meer met geweldige uitzichten op onder meer de gekartelde Crête d’Espade (2863m), de Pic du
Neouvielle (3091m), Pic de la Coume de l’Ours (2855m) en Pic Prudent (2787m).
Langs de oevers van het meer was niet direct een bivakplek te vinden voor 3 tentjes, dus zochten (en vonden) we
iets hogerop langs de noordwestzijde van het meer een plek. Het koppeltje installeerde zich net onder ons. Intussen
moest ik vaststellen dat m’n Therm-a-rest-slaapmatje opnieuw kapot begon te gaan, op exact dezelfde wijze als

twee jaar geleden in Jotunheimen. Door delaminatie van de verschillende lagen in het matje begon zich een grote
interne luchtbel te vormen. Eén voor een werden de vierkante luchtkussentjes van het matje zo opgeslokt door dat
luchtkussen wanneer er teveel druk werd op uitgeoefend. Ik sliep daarom de rest van de tocht op een half
opgeblazen matje om het proces te vertragen. Er zaten nogal wat muggen rond het meer, dat was een tijdje
geleden. Ik keek minutenlang en met enige onrust naar de Brèche de Chausenque (2790m), de col tussen Crête
d’Espade en Pic de Neouvielle die ik met Fre morgenvroeg wou doortrekken. Vanaf hier zag het er waanzinnig uit.
’s Avonds werd het stilaan mistig rond het meer, maar iets voor zonsondergang kregen we nog een geweldig cadeau
van de weergoden. Vanop punt 2383m net ten noordwesten van het meer zagen we hoe de mist het dal in begon te
vallen. De zonnestralen schenen door de mistflarden door en zorgden zo voor een prachtige lichtshow. De toppen
rond het meer werden verlicht door een ongemeen felle alpenglow. Dronken van genot daalden we na het spektakel
weer af naar onze tenten en vielen meteen in slaap.

Dag 26 : 28/07/2010: Lac deth Mail (2340m) – Lac de Cap de Long (2160m)
Start: 7u40
Finish: 17u40
Wandeltijd: 6u05
Afstand: 11km
Klimmen: 960m
Dalen: 1150m
Weer: Zonnig of licht bewolkt, warm
Bergtoppen: Pic de Neouvielle (3091m)
’s Ochtends ging de wekker gewoontegetrouw terug om 6u30. Het aantal opgeblazen luchtkussentjes van mijn matje
was intussen toegenomen tot 11. Vandaag zouden de paden van mij en Fre enerzijds en Okje anderzijds tijdelijk
scheiden: we spraken ’s avonds af aan de zuidwestpunt van het grote stuwmeer Lac de Cap de Long, maar het pad
dat ons daar zou brengen was compleet anders. Reden hiervoor was dat Okje geen pickel en stijgijzers mee had.
Met Fre wou ik een erg ruige route lopen waarop deze mogelijks noodzakelijk waren. We wouden eerst over een
zelden gelopen en opportunistische route de Brèche de Chausenque (2790m) doortrekken, de col tussen de Crête
d’Espade en Pic de Neouvielle (3091m). Gezien van hier aan het meer boden de puinhellingen net onder de col een
ronduit afschrikwekkende aanblik. Mogelijks lagen er ook nog steile sneeuwvelden. Eenmaal de col over wilden we
dan de Pic de Neouvielle (3091m) beklimmen via de normaalroute. Ook hier verwachtte ik nog heel wat
sneeuwvelden. Na een eindje te zijn afgedaald over de route naar Lac d’Aubert, zouden we daarna cross-country op
hoogte doortraverseren naar de Pas du Gat (2465m) en van daar steil naar het Lac de Cap de Long dalen en langs de
zuidoever hiervan doortrekken naar onze rendez-vous. Het was het eerste deel van onze gewaagde noord-zuid
doorsteek van de hoge Neouvielle. Okje daarentegen zou even op onze stappen van gisteren terugkeren, de Col de
Rabiet (2509m) overtrekken en daarna via Lac de Bugarret en Hourquette de Bugarret (2614m) afdalen naar het
meer.
We namen afscheid rond 7u40 en gingen in tegengestelde richting op pad. Met Fre trok ik nu eerst de noordelijke
oever van het meer rond om zo op een met steenmannen gemarkeerde route terecht te komen die doorheen het
dalletje ten westen van de Crête d’Espade omhoog klom. We liepen steeds in de schaduw van deze indrukwekkende
bergflank, zodat het zeker aan de handen eerder fris was. Nabij het meertje op 2433m (IGN 1/25000 1748OT) boog
de route naar rechts af om nu tussen de rotsen omhoog te klimmen. Een groepje Spaanse klimmers vervolgde naar
de voet van de rotswanden van Crête d’Espade, waar meerdere klimroutes zijn. Op ons traject kwam er nu en dan
enig handen- en voetenwerk bij kijken vanwege de steiltegraad van het terrein. Zonder zware rugzak is dit spoor
ongetwijfeld veel eenvoudiger te volgen. Na een uur hard labeur vlakte de klim op 2600m plots uit. We

traverseerden nog even linksom en bereikten zo rond 8u45 de Lacs Verts. Kleine ijsschotsen waren gestrand op de
rotsen langs de oevers van met westelijke meertje. De Pic des Trois Conseillers (3039m) en Turon de Neouvielle
(3035m) zagen er van hieruit erg eenvoudig te beklimmen uit. We lieten deze toppen echter voor wat ze waren en
zetten na tien minuutjes pauze koers naar de Brèche de Chausenque (2790m).

We trokken langs de zuidelijke oever van het tweede van de Lacs Verts en worstelden ons vervolgens door een
verschrikkelijk blokkenveld in de richting van de col. Er was quasi geen steenmanmarkering. De laatste 40
klimmeters naar de col zouden gaan verlopen over een erg steile puinhelling in een relatief smalle couloir. De vraag
was nu hoe we naar de voet van die couloir zouden toeklimmen. We konden frontaal verder de kom doorlopen door
een erg grof blokkenveld, of naar rechts uitwijken, een stukje in zuidoostelijke richting klimmen en hoger op de
helling over minder grote blokken naar de voet van de couloir traverseren. We besloten voor de tweede optie te
gaan. Daarbij volgden we in feite korte tijd de grens van het nationale park, die zelfs in deze ultraruige omgeving
zoals steeds was gemarkeerd met elke tien meter het gebruikelijke rood-witte kunstwerkje dat het hoofd van een
gems voorstelt. De arme jobstudent die al die markeringen ooit heeft aangebracht moet de meest halfbrekende
toeren hebben uitgehaald. Zonder problemen klommen we door gradueel kleiner wordende blokken omhoog. Tijdens
het traverseren (25-30°) maakten we nu en dan wat blokken los, die met veel kabaal de helling afrolden.
Uiteindelijk bereikten we de voet van de couloir. De helling was hier zodanig steil (40°) dat grof puin gewoonweg
niet kon blijven liggen. De klim verliep over van van dat typische zandige, verbrijzelde mineraal materiaal zoals je
het in granietgebieden enkel op de steilste cols terugvindt. Langzaam kropen we richting col. Het was net te doen.
Om 9u45 bereikten we de Brèche de Chausenque (2790m).
Het uitzicht vanop de col was reeds fantastisch. De terugblik rijkte tot onder meer Vignemale (3298m), Picos del
Infiernos (3083m), Pic d’Ardiden (2988m) en Balaitous (3144m). In oostelijke richting herkende ik ondanks het felle
tegenlicht onder meer Tuc de Maubermé (2880m), Perdiguero (3222m) en Posets (3375m). Onder ons was reeds het
Lac d’Aubert te zien, met de toegangsweg die dagjesmensen toelaat hun auto te parkeren op de parking aan het
einde van één van de hoogste geasfalteerde wegen van de Pyreneeën. Het leidde niet veel twijfel dat dit ook
betekende dat we zo meteen op de flanken van de Pic de Neouvielle (3091m) heel wat volk zouden tegenkomen. Na
een korte pauze begonnen we maar meteen te dalen aan de veel eenvoudigere oostzijde van de col. Op goed gevoel
huppelden we een vrij eenvoudig blokkenveld naar beneden en bereikten zo al snel de rand van het enorme
sneeuwveld op de noordoostflank van de Pic de Neouvielle. Her en daar staken piepten al grote blokken boven de
smeltende sneeuw uit. We namen nu een langere pauze, verstopten onze rugzakken tussen de blokken, voorzagen
ons van pickel en stijgijzers en begonnen aan de beklimming.
Continu over sneeuw liepen we naar het uitgetreden spoor toe dat door vele voorgangers reeds was ingelopen. De
brandende middagzon had er intussen voor gezorgd dat de bovenlaag van de vanochtend nog beenharde sneeuw
intussen erg zacht en waterig was geworden. Toch kwamen onze stijgijzers nog van pas toen de helling tijdelijk
opliep tot zowat 25°. De meeste dagjesmensen klommen zonder materiaal en leken toch niet altijd op hun gemak.
Eenmaal we op zowat 2950m de top van de sneeuwvelden hadden bereikt, verborgen we onze pickel en stijgijzers
iets hoger tussen de blokken en klommen meteen verder richting top. De relatief eenvoudige route tussen de rotsen
en blokken was uitbundig gemarkeerd met steenmannen. Slechts de laatste 30 klimmeters naar de top verliepen
door een opeenvolging van een steile schouw (circa 4m, enig klauterwerk) en een vrij steile puincouloir. Bij
hoogtevreesleiders kan deze passage voor problemen zorgen. Het was 11u15 toen we boven stonden. We waren niet
alleen: alles samen zat hier toch 10 man en op de relatief kleine top was het zoeken naar een plaatsje.
Zoals we na daarnet op de col wel hadden verwacht, was het uitzicht geweldig. De Pic de Neouvielle (3091m) staat
bekend als uitzichtstop en heeft die naam absoluut niet gestolen. Blikvangers in oostelijke richting waren onder meer
Tuc de Maubermé (2880m), Perdiguero (3222m), Aneto (3404m), Lustou (3023m) Culfreda (3032m), Bachimala
(3174m), Posets (3375m), Punta Suelza (2972m) en Cotiella (2912m). Ik was zelfs vrij zeker om heel in de verte de
vanuit westelijke richting markante driedubbele top van Pic d’Estats (3143m) te ontwaren. Diep onder de top was
reeds het grote Lac de Cap de Long te zien. In het zuiden domineerde het duo Pic de Campbieil (3173m) en Pic
Long (3192m) een erg ruige omgeving vol sneeuwvelden. Dat was uitgerekend de sector waar we morgen doorheen
zouden trekken. De Monte Perdido (3355m) kwam nog net van achter de top van Pic Long (3192m). Ook alle andere
belangrijke toppen van de Cirque de Gavarnie (Cylindre de Marboré 3355m, Pic de Marboré 3248m, Casque de
Marboré 3005m, Taillon 3144m) waren zichtbaar, net als Brèche de Roland (2808m). Ook in westelijke richting
toonde zich een indrukwekkende reeks grote Pyreneeëntoppen, waaronder Tendenera (2853m), Vignemale (3298m)
met een frontaal zicht op Glacier d’Ossoue, Garmo Negro (3066m), Infiernos (3083m), Grand Fache (3005m),
Balaitous (3144m) en Grand Barbat (2813m). Doorheen de Col de la Fache (2666m), die ik intussen toch al 9 dagen
geleden was overgetrokken, was zelfs nog de top van Bisaurin (2668m) zichtbaar. Vandaag was het exact drie weken
geleden dat ik met Elien in de schaduw van die top had gebivakkeerd.

Ik liep met enkele dagjesmensen al wijzend heel dit reeksje toppen door. Het was heerlijk warm en windstil weer,
zelfs hier boven de 3000 meter. In t-shirt genoten we langdurig van de omgeving. Na drie kwartier op de top
begonnen we in het gezelschap van 2 Spanjaarden aan de afdaling. Eenmaal aan het sneeuwveld pikten we onze
stijgijzers en pickel weer op en sprongen, gleden en huppelden dan als kleine jongens verder naar beneden. In een
mum van tijd stonden we alweer bij onze rugzakken. Nagenietend namen bleven we nog een hele poos zitten en
nuttigden we ons middagmaal. Het was al 13u20 toen we eindelijk terug goed en wel op pad waren. Door een
opeenvolging van sneeuwvelden, blokkenveldjes en nu en dan een zeldzame strook met een redelijk pad daalden we
tussen de dagjesmensen tot aan punt 2439m op de Crête de Barris d’Aubert. Even had ik een erg bang moment toen
bij een korte pauze om water te tanken m’n cameratas (camera incluis) in de beek belandde en daar een stukje
stroomafwaarts doorheen rolde, om uiteindelijk te stilstand te komen net voordat de beek zich onder een lang
sneeuwveld stortte. Zo snel ik kon viste ik ‘m eruit… en hij werkte nog perfect.
Eenmaal op deze vooruitgeschoven schouder op de kam lieten we de route naar de parking, die nu steil begon te
dalen over een vrij duidelijk zichtbaar pad, voor wat ze was. In plaats daarvan begonnen we rechtsom te traverseren
op zowat 2450m richting Pas du Gat (2465m). Tot mijn verbazing troffen we daarbij regelmatig steenmannen aan, al
was er geen spoor aanwezig in het dikwijls vrij lange gras. Halfweg kruisten we zelfs 2 Fransen die in tegengestelde
richting liepen. Al bij al was het geen al te moeilijke, maar wel vermoeiende route. We bleven een eindje boven
enkele steile rotswanden doorlopen en doorspartelden kort voor de col alweer een blokkenveldje terwijl we nu kort
onder de Crête des Laquettes doorliepen. Na een korte klim, waarbij we aansluiting verwierven op de wit-rood-wit
gemarkeerde route die via deze col Lac d’Aubert en Lac de Cap de Long met elkaar verbindt, bereikten we rond
14u50 Pas du Gat (2465m). Vlak onder ons lag nu het Lac de Cap de Long, met aan de achterzijde van het meer Pic
Long (3192m).
We mochten dan wel op een gemarkeerde route (wit-rood-wit) zijn aanbeland, de afdaling naar de stuwdam was
geen slappe koffie. Na een steile beginfase net onder de col en een stukje linksom dalen door eenvoudige puin- en
blokkenveldjes, moesten we uiteindelijke afdalen op een supersteile en met rotswandjes doorspekte helling waarop
slechts enkele dennen groeiden. Twee passages vergden behoorlijk steil klauterwerk, dat nog maar net te doen was
met een trekkingrugzak als je niet met de rug naar het dal wilde dalen. Enkele dagjesmensen waren met de daver
op het lijf aan het klimmen. Geconcentreerd namen we de klauterpassages, om zo uiteindelijk pardoes op de
stuwdam te belanden. Het was in feite erg verwonderlijk dat er, op een plaats die vlakbij de parking zo toegankelijk
is voor jan en alleman, beneden aan het begin van de route geen enkel waarschuwingsbordje stond voor de
moeilijkheidsgraad ervan.

We liepen nu de stuwdam over tot aan de parking (15u55), waar er nogal wat fout volk rond liep die hier gewoon
eens kwamen draaien met de auto. Toch lieten we ons verleiden om aan één van de kraampjes (dat met het minste
volk) een cola met een pannenkoek te kopen, die we met veel smaak verorberden op het terrasje. Dat hadden we
wel verdiend, want ondanks de al bij al beperkte hoogteverschillen was het een moeilijke en zware etappe. We
verloren de tijd uit het oog. Pas tegen 16u50 waren we weer op pad. Het was duidelijk dat we er alletwee niet
meer zoveel zin in hadden voor vandaag. Toch stond nog een lastig stuk op het menu: om de zuidwestpunt van het
meer te bereiken, moesten we een heel stuk klimmen om zo hoog boven de te steile zuidelijke oever van het meer
te kunnen lopen. Ik legde er stevig de pees op en Fre volgde. Erg snel klommen we de 15 haarspelden door en
traverseerden soms door kleine blokkenveldjes boven het meer. Na een tijdje hadden we ons einddoel in zicht. We
konden Okje al zien zitten op een mooi groen plateautje tussen de dennen iets boven het meer. Ze was ook
makkelijk vanop afstand te herkennen met haar knalroze t-shirt. We lieten het pad, dat verder door traverseerde
richting Montagne de Cap de Long (deze route is in feite het begin van de normaalroute van de parking naar Pic de
Campbieil (3173m) en Pic Long (3192m)), voor wat het was en daalden over een vaag spoor met enkele
steenmannetjes terug af naar het meer.

Het was 17u40 toen we eindelijk arriveerden. We waren tien uur onderweg geweest, waarvan we er (toegegeven)
vier op ons gat hadden gezeten. Toch was het een van de zwaarste etappe’s van de hele tocht geweest. Okje was
onderweg niet al te veel problemen tegengekomen, afgezien van even fout lopen nabij Lac de Bugarret. De op de
kaart erg steile Hourquette de Bugarret (2614m) had niet al te veel problemen opgeleverd. De westkant van de col
bestond voornamelijk uit puinhellingen, de oostkant uit grashellingen. We gingen ons ’s avonds voor het eten nog
wassen in de ijskoude beek.
Ik voelde mij intussen helemaal ‘in the zone’. Sinds de Vignemale was alles veranderd. Voor de Vignemale had ik
dikwijls het gevoel dat het de tocht van ‘net niet’ was. Sindsdien was het de tocht van wél. Na bijna vier weken
voelde ik me nu fysiek en mentaal naar m’n absolute topvorm toegroeien. Altijd weer een geweldige kick om het
gevoel te hebben dat je fysiek niet kapot te krijgen bent, dat je bergen kan verzetten. Ik had een geweldige honger
naar méér, had het gevoel hier nog werk te hebben. Maar ik voelde me vooral ook rustig, gebalanceerd en
overgelukkig. De Pyreneeën deden hun werk. Andermaal.

Dag 27 : 29/07/2010: Lac Cap de Long (2160m) – Gours de Cap de Long (2860m)
Start: 9u10
Finish: 21u30
Wandeltijd: 3u10
Afstand: 5km
Klimmen: 1000m
Dalen: 300m
Weer: Aanvankelijk zonnig, later vorming cumulus
Bergtoppen: Pic de Campbieil (3173m)
Na twee zware dagen stond er vandaag een relatief korte etappe op het programma. We zouden klimmen naar de
Gours de Cap de Long, en als de weersomstandigheden het toelieten ’s avond bivakkeren op of nabij de top van Pic
de Campbieil (3173m), de op één na hoogste top van de Neouvielle. Haast hadden we dus niet ’s ochtends. Het was
9u10 toen we op pad gingen. We klommen via het vage, soms met steenmannen gemarkeerde spoor terug naar
boven. Op een bepaald moment raakten we het spoor bijster en klommen we door blokken verder naar de route die
we gisteren hadden verlaten. Er liepen reeds 2 groepjes van 4 wandelaars voor ons uit, die ongetwijfeld Pic de
Campbieil (3173m) of Pic Long (3192m) wilden gaan beklimmen. Al snel bereikten we op zowat 2300m hoogte een
groen plateautje waar een gezin met kinderen naast hun tent bezig waren met de ochtendrituelen. Door stenig
terrein klommen we verder over de volgende drempel. Boven (op zowat 2360m) huppelden we dan via enkele stenen
met enige moeite de beek over die het smeltwater afvoerde van de omgeving van de Gours de Cap de Long.

Intussen waren we ingehaald door 3 Spanjaarden waarvan we precies het gezicht nog kenden. Al snel viel onze frank:
we waren deze mannen gisteren nog tegengekomen op de flanken van Pic de Neouvielle (3091m). Fre pikte zijn
wagonnetje aan op het steile vervolgstuk van de klim, dat net zoals het eerste deel van de klim naar Brèche de
Chausenque (2790m) gisteren verliep op steile rotspartijen doorspekt met grasstroken. Nu en dan was het lastig
klimmen met volle bepakking en moesten de handen worden gebruikt ter ondersteuning. Opnieuw was de route wel
ruim voldoende voorzien van steenmannen. Met Okje klom ik rustig verder terwijl Fre intussen bezig was met een
partijtje spierballen rollen met de (licht bepakte) Spanjaarden. De eerste voerde het tempo stelselmatig op, de twee
andere en Fre volgden. Na een minuut of tien was het uiteindelijk één van de drie Spanjaarden, die eerst zuchtend
en kreunen plooide en uiteindelijk vloekend plots helemaal brak en moest afhaken. Fre bleef volgen tot we hij het
meertje op 2590m bereikte en bleef daar op ons wachten om een pauze te houden. Vlak langs dit mooie meertje
was de bodem te drassig voor een bivak (misschien wel mogelijk later op de zomer), iets hoger waren er enkele
(opportunistische) mogelijkheden. Aangezien het al niet ver meer was naar de Gours de Cap de Long, waar we
zouden wachten hoe het weer evolueerde voor een eventuele beklimming vanavond, namen we een lange pauze.
De rest van de klim verliep nu door een maanlandschap van matig grof puin. In tegenstelling tot de meeste andere
hoge toppen van de Neouvielle is de Pic de Campbieil (3173m) immers niet opgebouwd uit graniet, maar uit kalk- en
siltsteen. Dit gesteente verweert typisch tot veel kleine blokken dan graniet. Eenvoudig baanden we ons verder een
weg naar boven over een duidelijk zichtbaar spoor. Reeds rond 12u bereikten we een eerste puinig plateau op zowat
2820m. Vanaf dit plateau vertrok door het puin een duidelijk zichtbaar spoor naar de top. Een solowandelaar kwam
net afgedaald. Ook hij was een bekend gezicht, want het bleek de man te zijn die ons een paar dagen terug een lift
van Gavarnie naar Luz had gegeven. Hij had de beklimming gedaan over een veel minder belopen en moeilijkere
route door vanaf de parking rechtstreeks door het Vallée d’Estargne naar de Col d’Estargne (2837m) te klimmen en
vanaf daar over de kam via de Pics d’Estargne (3006m) te vervolgen richting top. Afdalen deed hij nu via de
normaalroute. Na een kort praatje daalde hij verder af, terwijl wij vervolgden naar de Gours de Cap de Long, een
vrij groot meer dat in een erg kale omgeving kort onder de Hourquette de Cap de Long (2902m) ligt ingebed tussen
de toppen van Pic de Campbieil (3173m) en Pic Long (3192m).
Het was nog maar 12u30. We moesten hier dus nog heel wat uren doorbrengen voor we onze avondlijke beklimming
van de top konden aanvatten. We zochten een voor de wind beschut plekje boven het meer. Door die wind was het
hier op hoogte een stuk minder aangenaam dan gisteren op de Pic de Neouvielle (3091m). Bovendien begon zich
intussen behoorlijke dikke cumulusbewolking te vormen die vooral de top van Pic Long periodiek verborg. Met Fre

ging ik al eens een kijkje nemen op de Hourquette de Cap de Long (2902m), die col die we morgen zouden
oversteken om aansluiting te vinden op de route over Port de Campbieil (2596m) naar de Cirque de Barroude. Deze
col was een van de absolute sleutelpunten van de hele tocht. Vanop de kaart en Google Earth wist ik dat de
zuidzijde ervan bestond uit een eindeloze en supersteile serie van kleine couloirs vol puin. De aanblik was inderdaad
afschrikwekkend, maar het zag er net te doen uit. We bekenen de verschillende couloirs van boven uit en besloten
dat niet deze net onder de col, maar wel eentje zo’n 100 meter verder naar het zuidoosten allicht de beste optie
was.
De middag brachten we vooral door met koekjes eten en dwaze spelletjes spelen, zoals “gooi een steen in een
brede boog 5 meter voor je uit en probeer er terwijl ze valt een tweede steen tegen te gooien”. Erg moeilijk. Ik
had dit door de jaren heen al honderden keren geprobeerd, maar nog nooit succes gehad. Fre had al prijs bij z’n
dertigste of veertigste poging. Eeuwig respect. Rond half vijf was ik er vrij zeker van dat de dreigend uitziende
bewolking niet meer tot onweer zou uitgroeien en straks allicht ineen zouden storten. Absoluut zeker was ik echter
niet en dus besloten we om geen topbivak te doen, maar ons hier in de buurt van het meer een plekje te zoeken.
Aan de westzijde ervan waren enkele stenen muurtjes opgetrokken, maar de ondergrond bestond er voor 100% uit
puin. We vonden een betere plek een meter of 100 ten noorden van het meer op een zeldzaam plekje met wat gras.
De bodem was echter bezaaid met kleine, scherpe steentjes, een gesel voor het grondzeil. Fre was de enige die
(met tegenzin) z’n tent opstelde. We zouden er met z’n tweeën in slapen, terwijl Okje zich onder de blote hemel
installeerde achter een muurtje dat we snel opbouwden.
Toen ons avondmaal erop zat was het intussen 18u geworden. Ondanks het feit dat er nog steeds veel bewolking
rond de toppen hing, kon ik me niet meer bedwingen en ging ik een kwartiertje later alleen op pad naar Pic de
Campbieil (3173m). Ik liep een paar minuten terug tot het plateautje waar we daarnet de Fransman waren
tegengekomen en klom van daaruit over sneeuwvelden en kleine blokken naar de basis van de lange puinhelling toe
waarop het spoor richting top duidelijk te zien was. De weg verder omhoog was erg eenvoudig, maar het
ploetergehalte op het fijne puin was bij momenten hoog. Na een goed half uur bereikte ik de top. Mist kleefde langs
de oostzijde van de kam. Gelukkig stond er niet al te veel wind. Behalve nu en dan de Pic Long (3192m) was er
geen enkele top te zien. Mooi was hoe de mist in golven over de Hourquette de Cap de Long rolde, maar steeds
faalde om de omgeving van het meer echt te veroveren. Een uurtje na mij begonnen ook Fre en Okje aan de
beklimming. Langzaam zag ik ze over de puinhelling omhoog klimmen.
We zaten een hele poos op de top te wachten tot de bewolking zou instorten, en net toen we een kwartiertje voor
zonsondergang onze hoop begonnen op te bergen, gebeurde het dan toch. De bewolking donderde de dalen in en de
top van Pic Long, met daarachter tussen de wolkenflarden door de laagstaande zon, maakte zich nu stilaan vrij. In
zuidelijke richting vielen heel even de toppen van Monte Perdido (3355m) en Cylindre de Marboré (3335m) te
ontwaren. Ook Pic de Neouvielle (3091m) toonde zich nu. Het gebeurde allemaal net iets te laat, want het invallen
van de schemering dwong ons terug af te dalen. De puinhelling was nu een feest en in looppas en springend en
glijdend door de steentjes vlogen we als een bende kleine kinderen terug naar beneden. De 350 daalmeters hadden
we er na exact 13 minuten opzitten. Met ons ogen wijd open van het genot van de adrenaline maakten we in de
invallende duisternis nog een soepje alvorens te gaan slapen. Alle toppen hadden zich intussen helemaal
vrijgemaakt, de melkweg fonkelde aan de heldere hemel. Ik besloot mijn wekker om 6u te zetten om terug op de
top te staan tegen de zonsopkomst rond 6u45.

Dag 28 : 30/07/2010: Gours de Cap de Long (2860m) – Lacs de Barroude (2350m)
Start: 6u15
Finish: 16u40
Wandeltijd: 5u15

Afstand: 13km
Klimmen: 1050m
Dalen: 1560m
Weer: Zonnig en warm
Bergtoppen: Pic de Campbieil (3173m)
We sliepen allebei erg slecht in de veel te kleine tent (voor 2 personen toch) van Fre. Toen mijn wekker om 6u ging
schoot ik meteen in gang. Ik moest me haasten als ik nog voor zonsopkomst terug op de top van Pic de Campbieil
(3173m) wilde staan. Snel deed ik m’n schoenen aan, at snel net genoeg crunchy om brandstof te hebben tot boven
en ging om 6u12 precies op pad. Er was nog maar net genoeg schemerlicht om de route te vinden. Net zoals
gisteren zocht ik via kleine blokken en sneeuwvelden aansluiting op het spoor over de puinhelling, die ik op dit
onkatholieke uur zo snel ik kon opliep. Om 6u44 bereikte ik de top. Dat was flink geklommen op die vervelende
ploeterhelling! De middelhoge bewolking in het oosten was al voorzien van heldergouden randen. Diep in de dalen
lag een dikke laag ochtendmist. Toen ik drie minuten later min of meer was uitgehijgd kwam de zon op. Het was
een fantastisch schouwspel. Het panorama, waar we gisteren zo weinig van hadden gezien, was ronduit
indrukwekkend. Dieprode alpenglow verlichtte alle toppen in westelijke richting, waaronder alle andere belangrijke
toppen van de Ordesa en de Cirque de Gavarnie (Monte Perdido 3355m, Cylindre de Marboré 3335m, Pic de Marboré
3248m, Casque de Marboré 3005m, Taillon 3144m), maar ook Tendenera (2853m), Vignemale (3298m) met een
frontaal zicht op Glacier d’Ossoue, Infiernos (3083m), Grand Fache (3005m), Balaitous (3144m) en Grand Barbat
(2813m). Op de voorgrond baadde de nog met erg veel sneeuwvelden gedrapeerde Pic Long (3192m) in de eerste
zonnestralen. Erg mooi was ook het zicht op Vallée de Badet met daarachter de toppen van de Cirque de Troumouse
en de Barroude-muur, waarvan La Munia (3133m) de hoogste was. In het oosten en zuidoosten tekenden zich de
silhouetten af van onder meer Perdiguero (3222m), Aneto (3404m), Posets (3375m) en Cotiella (2912m). Enige
minpunt aan het uitzicht waren de verwoeste hellingen rond het skioord Piau-Engaly.

Een minuut of tien na zonsopkomst bereikte ook Okje de top. Fre deed het rustiger aan en vervoegde ons rond 7u10.
Toen de mooiste kleuren van het ochtendgloren stilaan verdwenen zochten we ons een plekje net onder de top,
waar we beschut voor de wind en in de zon ontbeten met een grandioos uitzicht. We bleven ook daarna nog een
hele tijd plakken op de top en trokken een paar groepsfoto’s. Rond 8u45 begonnen we aan de afdaling. Ikzelf daalde

langs de route die ik intussen al voor de 4e keer liep, Fre probeerde de route die vanop de secundaire top (3057m)
zo’n 400m ten zuiden van de echte top nabij de kam afdaalt tot bij Hourquette de Cap de Long (2902m) en vandaar
verder naar de tent. Ik daalde voor de fun opnieuw tegen hetzelfde ijltempo als gisteren, en bij Fre was dat
blijkbaar net zo want een kwartier later bereikten we gelijktijdig onze bivakplaats. De andere route was blijkbaar
toch iets steiler en moeilijker, maar verliep eveneens voor het grootste gedeelte over puin.

We pakten nu rustig onze rugzakken in en gingen rond 9u50 op pad. Een minuut of tien later bereikten we reeds de
Hourquette de Cap de Long (2902m) en begonnen te dalen daarheen de smalle couloir vol puin die we gisteren
hadden onderzocht. De helling was verschrikkelijk steil (gemiddeld zowat 40°). Elk om beurt daalden we telkens
enkele tientallen meter af en zochten dan beschutting achter een beschermend rotswandje terwijl het aan de
volgende was. Regelmatig veroorzaakten we immers kleine steenlawines die diep de couloir doorschoven en daarbij
soms grote stenen losmaakten. Dit was nog maar net veilig te doen. Wie deze passage al klimmend tot een goed
einde brengt, heeft een straffe stoot uitgehaald. Na zowat 150m dalen opende de couloir zich. Onder ons leek de
helling nu te bestaan uit erg fijn puin, waardoor ik verwachtte dat we veel eenvoudiger naar beneden zouden
kunnen glijden. Dat was echter een grondige misrekening. Deze bleke helling, verticaal doorsneden door enkele
geulen, was zo hard als beton. Zoiets had ik nog nooit gezien. Hier en der lagen op die steile (35°) keiharde plaat
millimetergrote kiezeltjes, die ervoor zorgden dat je schoenen soms elke grip verloren en je een stuk omlaag schoof
op de harde ondergrond. Dit was echt een stuk om je benen op te breken. Fre was intussen een stuk naar links
uitgeweken en daar leek het net iets beter te doen. Deze verschrikkelijke passage duurde opnieuw ongeveer 150
eindeloos lange hoogtemeters, tot zowat 2600m. Vanaf daar daalden we dan frontaal verder over iets vriendelijkere,
maar nog steeds erg steile (zowat 30°) grashellingen. Met Okje pauzeerde ik even om de knieën te laten
recupereren, terwijl Fre in één ruk verder daalde tot aan de basis van de helling op ongeveer 2300m. Het was 11u15
geworden toen we herenigd pauzeerden bij een grote afgerolde rotsblok. De terugblik op de afdaling was
hallucinant. Mochten we het zelf niet gedaan hebben, niemand had ons kunnen wijsmaken dat je langs daar kon
afdalen.
We namen een lange pauze. Het moment was immers gekomen om afscheid te nemen Fre. Terwijl ikzelf met Okje
zou doortrekken naar de Cirque de Barroude, wou Fre ook nog enkele dagen solo rondtrekken. Hij zou nu eerst
richting Lac de Bassia lopen, daarna cross-country de kam ten zuiden van de meertjes overtrekken tot nabij de
Cabane de Camplong, en vervolgens via de Chapelle de Heas tot Cirque de Troumouse wandelen. Morgen wou hij dan
via de Cirque d’Estaubé tot ergens nabij de Cirque des Espeguettes trekken om de dag erop af te dalen naar
Gavarnie. Languit achterover kletsten we nog wat bij en haalden al goeie herinneringen aan de voorbije week
boven. Zo rond 12u45 namen we afscheid en trokken we in tegengestelde richting verder. Achteromkijkend zag ik
dat Fre al na enkele minuten een korte pauze nam en daarna als steeds kleiner wordend stipje in een groots decor
over een vaag spoor richting het plateautje liep waarop het Lac de Bassia lag ingebed.
Met Okje pikte ik na een stukje à l’improviste de route naar Port de Campbieil op. Het deed deugd om na meer dan
twee dagen op ruige routes nog eens op een gewoon pad door het gras te wandelen. Door een aaneenschakeling van
zigzags klommen we in korte tijd tot de col, vanwaar de terugblik op onder meer Vignemale (3298m) en Pic
d’Ardiden (2988m) erg de moeite was. Enkele Fransen zat hier te pauzeren en bekeken onze rugzakken met grote
ogen. We pauzeerden slechts enkele minuten en begonnen dan meteen te dalen aan de andere kant. Vlak onder de
col lag nog een relatief groot sneeuwveld, maar het goed uitgetreden pad bleef daar links boven op de zuidflank van
Lenquo de Capo (2716m) lopen alvorens in brede zigzags door een vallei vol puin af te dalen. Zo kwamen we aan de
afsplitsing van de in roze gemarkeerde route naar Hourquette de Héas (2608m) en Hourquette de Chermantas
(2439m) terecht. We waren stilaan toe aan een pauze, maar aangezien we ook onze watervoorraad moesten
aanvullen en de beek hier onder het puin doorstroomde, klommen we nog de eerste tientallen meters langs dit pad
tot we in een haarspeld vlak langs de klaterende beek uitkwamen. Het was intussen 14u20.
Na wat energie te hebben getankt klommen nu naar een klein plateautje toe waarop enkele koeien stonden te
grazen en lieten dan het pad tijdelijk voor wat het was. Het klom immers tot kort onder de Hourquette de Héas, om
dat weer een heel stuk af te dalen tot onder Hourquette de Chermantas. Al die overbodige hoogtemeters omzeilden
we door nu op een hoogte van ongeveer 2350m door het gras te traverseren. We waren duidelijk niet de eersten die
op dit idee waren gekomen, want er liep een eenvoudig te volgen spoor. We hadden daarbij erg mooie uitzichten op
het lager gelegen Lac de Badet, waar heel wat dagjesmensen een luie middag doorbrachten. Dit meertje is in een
uurtje te bereiken vanaf de parking van het skistation in Piau-Engaly. Het lag op een grote, groene alluviale vlakte
in het Vallée de Badet waar verschillende beekjes zich in brede meanders doorheen kronkelden. Na een tijdje
stootten we terug op de meer conventionele route, die eerst kort daalde om daarna (nog steeds met roze
markeringen) eenvoudig door het gras naar de Hourquette de Chermantas (2439m) toe te klimmen. Vanop de col
hadden we een wijdse terugblik op de volledige route vanaf Col de Campbieil (2596m). Ook de eindeloze oostflank
van Pic de Campbieil (3173m), waar we vanochtend nog op de top stonden, toonde zich in al haar glorie.

Op de top stond een wegwijzertje dat beweerde dat het nog 1u15 lopen was tot de Refuge de Barroude. Dat was
een stuk meer dan ik gevoelsmatig had gedacht. Na een korte pauze vervolgden we meteen onze weg. We daalden
nu korte tijd steil via enkele zigzags af en begonnen dan rechtsom te traverseren, waarbij wel vlak onder een
tientallen meters hoge, verticale kalksteenmuur doorliepen. Het was een indrukwekkende passage. Eenmaal de
rotswand voorbij klom het goed uitgetreden pad nu weer tientallen meters omhoog over een puinhelling tot het
colletje tussen de Pic de la Géla (2851m) en een kleine vooruitgeschoven tandrots (2413m). Regelmatig kruisten we
afdalende dagjesmensen. Eenmaal de tandrots voorbij traverseerden we verder onder de steile oostflank van Pic de
la Géla, waarbij al snel de indrukwekkende kalksteenmuur van de Cirque de Barroude in zicht kwam. Dit is de meest
oostelijke in de reeks van vier grote Cirques van het Parc National de Pyrénées (naast Gavarnie, Estaubé en
Troumouse). De toppen van de Cirque rijken tot boven de 3000m (Pic Heid 3022m, Pic de Troumouse 3085m).
Langzaam traverseerden we nu verder tot vlak onder deze machtige wand, waaronder de hellingen waren bezaaid
met huizengrote afbroken rotsblokken. Het was een lang stuk. Pas tegen 16u40 bereikten we de Refuge de Barroude
na een stevige etappe.
We waren in een magisch, paradijslijk stukje Pyreneeën terechtgekomen. Diep onder de duizelingwekkende
Barroude-muur was nu het melkig blauwe Lac de Barroude zichtbaar geworden, met tal van eilandjes die in feite
niets anders waren dan gigantische, door mos overwoekerde, afgebroken rotsblokken. De puinhellingen boven het
muur waren nog bekleed met grote tongvormige sneeuwvelden. We kozen voor een bivakplek langs de oostelijke
oever van het meer. Erg aangenaam was ook het tweede en veel kleinere meertje, dat niet rechtstreeks werd
voorzien van smeltwater en zelfs aangenaam warm was. We zwommen snel een rondje voor de zon al rond 18u
achter de Barroude-muur verdween. Intussen was het geheugenkaartje van m’n camera helemaal vol. Ik verborg het
ergens diep in mijn EHBO-tasje. Als er iets was waarvan ik intussen niet meer wou dat ik het kwijtraakte of dat het
werk gestolen, dan waren het wel mijn foto’s. ’s Avonds kwam vanaf de Spaanse grens een herder met honderden
schapen afgedaald naar de Refuge. Terwijl hij op het terras z’n avondmaal nuttige, zwermden de schapen steeds
opnieuw uit rond het meer. Het was een fantastisch schouwspel hoe hij met één of twee bevelen in een mum van
tijd de kudde telkens opnieuw wist bijeen te drijven.

Dag 29 : 31/07/2010: Lacs de Barroude (2350m) – Tunel de Bielsa (ESP) (1680m)
Start: 8u15
Finish: 11u40
Wandeltijd: 2u50
Afstand: 9km
Klimmen: 400m
Dalen: 1080m
Weer: Zonnig en warm
Bergtoppen: Pic de Port Vieux (2742m)
We stonden op rond 6u45. De hoogste toppen van de Barroude-muur werden net verlicht door de eerste zonnestralen
en enkele minuten later baadde de volledige rotswand in het glorieuse rode en oranje ochtendlicht. Een andere
koppel dat wat verderop kampeerde in een Hilleberg-tent was al helemaal gepakt en gezakt. Ze zouden echter nog
eindeloos lang blijven dralen rond de hut en uiteindelijk waren we maar een kwartiertje later dan hen op weg. Ik
vroeg me af waarom ze dan in godsnaam zo vroeg waren opgestaan. We liepen naar de Refuge, die al veel vroeger
van zonlicht kon genieten dan onze bivakplek, en aten daar ons ontbijt op. Rond 8u15 waren we op pad. Vandaag
zouden we opnieuw afdalen naar de beschaving voor bevoorrading: we zouden eerst de grenskam volgen tot de Port
Vieux (2378m) en vandaar afdalen naar de Spaanse zijde van Tunel de Bielsa. Hier hoopten we dan een lift te
pakken te krijgen tot in Bielsa. In mijn oorspronkelijk planning was het de bedoeling om eerder in Saint-Lary te
bevoorraden en op de camping te slapen, maar de weerberichten voor morgen waren niet al te best en dan zat je
toch beter aan de Spaanse zijde van de grenskam. Bovendien verkoos ik de meestal rustige Spaanse dorpjes intussen
wel boven het drukke gedoe en de Hypermarché’s in Frankrijk.

Over een zigzagpad klommen we eerst naar de Port de Barroude (2534m) toe. We liepen kort achter een Spaanse
klimmer die continu de nogthans duidelijke route kwijtraakte. Op de col hadden we het Hilleberg-koppel al
ingehaald. Ook aan de Spaanse kant was het zicht erg aantrekkelijk. De Cirque de Barroude vond hier een waardige
tegenhanger in de Circo de Barrosa, die werd gedomineerd door La Munia (3133m). We pauzeerden niet op de col,
maar bogen meteen af naar links en begon door een landschap dat een bijna vulkanische aanblik bood over de
grenskam door te klimmen richting Pic de Port Vieux (2742m). We liepen lange tijd over een wijdse vlakte van
platte, zwarte steentjes. ’s Middags moet de hitte hier zinderend zijn. Ter hoogte van Soum de Barroude (2674m)
liepen begon de route langs de Franse zijde kort onder de kam door te klimmen. Overal was er een vrij duidelijk
spoor aanwezig. Iets na 9u bereikten we de top van de Pic de Port Vieux (2742m). Er had zich intussen een
fantastische terugblik geopend op de Cirque de Barroude en de Cirque de Barrosa. Alle toppen waren nu zichtbaar:
de dubbele top van La Munia (3133m), de Pic de Troumouse (3085m) precies op de grenskam tussen beide cirques in,
de nogal onopvallende toppen van Pic Heid (3022m) en Pic Blanc (2957m), de spitse tandrots van de Pic de Gerbats
(2904m) en tenslotte de wat massievere Pic de la Géla (2851m). Goed was te zien hoe het Lac de Barroude en de
refuge op een relatief klein plateau lagen onder de steile oostflank van al die toppen. In noordelijke richting waren
de toppen van Pic Long (3192m) en Pic de Campbieil (3173m) zichtbaar. Erg mooi was ook het zicht aan de Spaanse
zijde doorheen het Valle de Pinara, met in de verte toppen als Bachimala (3174m), Posets (3375m) en Punta Suelza
(2972m). Dit was een erg mooi uitzichtstopje. Bovendien was er boven meer dan genoeg plaats voor een topbivak
met tent en al.

We pauzeerden een half uurtje om te genieten van het zicht alvorens te beginnen aan de lange afdaling. Deze
verliep steeds over een vrij duidelijk spoor aan de Spaanse zijde van de grenskam, aanvankelijk in korte en redelijke
steile zigzags met regelmatig wat puin kort onder de top, daarna in rechte lijn kort onder de kam. Op één passage
moest er daarbij vrij steil worden getraverseerd, maar moeilijk werd het nooit. Rond 10u20 bereikten we de Port
Vieux (2378m). Langs deze col konden duizenden burgers en republikeinse soldaten in 1936 ontsnappen naar Frankrijk
tijdens de Spaanse burgeroorlog. Het leger van Franco had deze troepen omsingeld in de zogenaamde “Bolsa de
Bielsa” (de zak van Bielsa) tussen de massieven van Monte Perdido en Posets. De ontsnapping, die een bloedbad
vermeed, kwam tot stand met behulp van de lokale bevolking. Deze massale Spaanse exodus verklaart ook het
frequent voorkomen van Spaanse achternamen aan de Franse zijde van de grenskam in dit gedeelte van de
Pyreneeën.
Vanop de col vertrokken net 4 wandelaars richting top. Ze vroegen ons naar de toestand van de route en we konden
ze geruststellen. Na opnieuw een korte pauze om iets te eten begonnen we zelf over een duidelijk en wit-geel
gemarkeerd pad Spanje in te dalen. Aanvankelijk nog met mooie overzichten op de spectaculaire Sierra Pelada,
maar na een tijdje doken we het bos in. Aan het einde van de afdaling liepen we langs een mooie waterval. Een
grote groep Spaanse klimmers kwam intussen in minimale klederdracht omhoog geklommen. Het was inderdaad erg
warm weer, maar je kon ook gaan overdrijven. Zo rond 11u40 bereikten we het Spaanse uiteinde van de Tunel de
Bielsa.
Het viel niet mee om hier te liften. Er was geen parking aan het begin van de tunnel. Daardoor moest een eventuele
weldoener op de weg zelf stoppen om ons mee te nemen. Bovendien was er niet veel verkeer. Terwijl we stonden
te wachten kwam op een bepaald moment een wielertoerist (zonder licht!) in razende vaart de tunnel uitgevlogen.
Je moet maar zot zijn! Een paar minuten later hadden we dan prijs: een moeder met kind van een jaar of 8 in een
tot woonwagen omgebouwde bestelwagen. Al snel haalden we de wielertoerist in. De kleine draaide zijn raampje
open en riep bij het voorbijrijden luid “Allez papa!!!”. We konden een stevige lach niet onderdrukken. Een paar
minuten later stonden we al in Bielsa. In de plaatselijke AltoAragon-supermarkt kochten we wat fruit, brood en
yoghurt voor vanmiddag. We stapten ermee naar de splinternieuwe camping iets ten zuiden van het dorp, waar we
een plekje vonden voor 8€ per persoon.

Na de siësta trokken we terug het dorp in om inkopen te doen voor de volgende dagen. In het supermarkje van
AltoAragon waren de spaghetteria-maaltijden van Gallina Blanca uitgeput. Gelukkig was er nog een ander, kleiner
supermarktje waarin ik die wel kon vinden. In totaal kocht ik eten voor 8 dagen. Okje zou hier morgen een rustdag
houden, om vervolgens vergezeld van haar vriend Jeroen verder oostwaarts te trekken. Ikzelf wou nu via de
grenskam richting Punta Suelza (2972m) en Culfreda (3034m) lopen en daarna de massieven van Bachimala (3174m)
en Perdiguero (3222m) doortrekken op weg naar Luchon. Toen ik in de balie van een hotelletje even op internet ging
(voor het eerst sinds Cauterets), paste ik mijn plannen echter aan. Voor morgen werd zwaar onweer verwacht en de
dagen erop zou er in Frankrijk allicht nog een wolkendeken liggen. Omdat ik aldus mist vreesde nabij de grenskam
(nu en dan moest ik stukken à l’improviste aan de Franse zijde van de kam lopen) besloot ik eerst twee dagen het
Cotiella-massief in te trekken en daarna door te steken richting Bachimala (3174m). ’s Avonds dronken we nog een
pintje op de camping en namen daarna afscheid toen we gingen slapen. Ik zou morgen vroeg opstaan om 20km te
liften naar Plan. In het vooruitzicht van onweer wou ik immers nog op een redelijk uur kunnen beginnen met
stappen.

Dag 30 : 01/08/2010: Plan (1080m) – Refugio de Armena (1880m)
Start: 8u20
Finish: 13u40
Wandeltijd: 4u00
Afstand: 12km
Klimmen: 1280m
Dalen: 480m
Weer: warm en zeer onstabiel, ’s middags en ’s avonds onweer met hagel
Ik stond op om 6u45. Er was al redelijk wat leven op de camping. Veel mensen waren hier duidelijk op doorreis. Het
weer zag er al erg onstabiel uit. Dikke cumulusbewolking hing rond de top van de Monte Perdido (3355m), die hier
doorheen het dal te zien was. Ik ontbeet snel maar uitgebreid en wandelde tegen 7u45 de camping uit. Er was
natuurlijk nog quasi geen verkeer op de weg. Omdat hier voor eventuele vriendelijke chauffeurs die me wilden
meenemen geen plaats was om te stoppen, wandelde ik een eindje terug naar Bielsa. Terwijl ik dat deed kwam me
een 4×4 tegemoet gereden. Ik stak toch maar m’n duim omhoog… en had meteen prijs. De jonge Spanjaard (die
helaas geen Engels of Frans sprak) nam me mee tot in Salinas. Terwijl hij verder afdaalde doorheen het dal van de
Rio Cinca, wandelde ik de eerste meters van de afsplitsing van de lokale weg A-2609 naar Plan tot ik een goede plek
vond om te liften. Op deze weg was nog helemaal geen verkeer. Het duurde een kwartier voor er eindelijk een auto
aankwam. Opnieuw had ik meteen geluk. Dat was 2 maal na elkaar de allereerste wagen! Het koppel dat me
meenam stond daarnet slechts enkele plaatsen verderop op de camping. Ik keek m’n ogen uit onderweg. De
kalkstenen landschappen met diepe canyons waar we doorheen reden leken eerder ergens thuis te horen in de Atlas
of het westen van de VS. Het was een bijzondere spectaculaire weg. Het zachte ochtendlicht maakte het extra
speciaal. Soms reden we door tunnels die zo uit de bergwand waren gedynamiteerd. Bij het naderen van Plan
opende het dal zich plots en meanderde de Rio Cinqueta rustig doorheen een brede vlakte met populieren, wilgen
en cipressen. Ik bedankte het koppel uitgebreid toen we de kleine parking in Plan bereikten. Het was nauwelijks
8u20. Ik had nooit gedacht zo vroeg al te kunnen beginnen wandelen.
Via een asfaltwegje stak ik de Rio Cinqueta over en sloeg vervolgens meteen rechtsaf op een grindweg die laag door
het dal bleef lopen. Het was eenvoudig maar mooi wandelen met de Rio Cinqueta die zich rechts van mij doorheen
het vlakbodemdal slingerde. Het deed me wat denken aan het Vall d’Aneu nabij la Guingueta d’Aneu, ten oosten van
de Aiguestortes. Na iets minder dan een half uur bereikte ik bij een afgebroken wegwijzer de afsplitsing van de
route naar het Ibon de Plan. Het pad was in wit-geel gemarkeerd en klom aanvankelijk redelijk rustig en in brede
haarspelden over een goed pad omhoog. Het was weer zo’n oude herdersroute waar vele generaties de losliggend
stenen hadden verwijderd en er langs het pad muurtjes mee hadden gebouwd, die langs alle kanten rommelden als
je ze aanraakte, maar er toch al eeuwenlang exact hetzelfde uitzagen. Al snel werd de klim steiler en steiler. De
luchtvochtigheid was bij dit onstabiele weer erg hoog en ik begon al snel hard te zweten met m’n zware rugzak met
eten voor 8 dagen. Na een tijdje werd ik vergezeld van het geluid van de Barranco de l’Ibon, die zich hier steil naar
beneden stortte door een bedding vol grote rotsblokken. Op zo’n 1430m stak het pad de beek over en hield ik een
tiental minuten pauze om iets te eten en m’n waterzak bij te vullen.
Het pad klom nu een eindje van de beek weg en klom door een blokkenveldje en onder een rotswand door tot ik
een stuk hogerop opnieuw de beek overmoest. Daarna ging het razend steil en quasi frontaal verder omhoog door
het bos, waarbij ik vlakke steunpunten zocht op boomwortels en losliggende stenen. Het was niet alleen vochtig,
maar ook bijzonder warm. M’n korte broek plakte achteraan tegen m’n been van het overmatig zweten, iets wat ik
nog maar zelden had meegemaakt. Ook op mijn buik- en borststreek werd m’n shirt stilaan kletsnat. Op zowat
1860m vlakte de klim eindelijk een beetje uit en vond ik aansluiting op de wit-rode markering van de GR15. Door
een schitterend open landschap met grote grasvelden en verspreid dennenbos liep ik ontspannen verder tot het Ibon
de Plan. Ik kwam er aan om 10u45 en had ondanks m’n rugzak van meer dan 20kg dus minder dan twee uur nodig
gehad voor de 850 klimmeters, inclusief een kleine pauze. De gevolgen waren er naar. Ik was alleen aan het meer
en deed m’n t-shirt en broek uit, waar ik het zweet kon uitwringen.
Om het landschap te beschrijven begin ik graag een nieuwe paragraaf. Het Ibon de Plan was een meer van
adembenemende schoonheid, misschien wel het allermooiste van de hele Pyreneeën. Het ondiepe meer, waar langs
de oevers enkele gestrandde boomstammen in het water lagen, lag in een uitgestrekte doline die omgeven werd door
hectometers hoge puinhellingen en de grijze en bruine gelaagde rotswanden van toppen als La Picolossa (2698m),
Pico de Espuy (2821m), Pena de la Una (2674m) en Aguja de Labasar (2612m). Op de puinhellingen wisten zich op
wonderbaarlijke wijze nog enkele stroken dennenbos te handhaven, met daarrond her en der half begraven, maar
toch nog groene alleenstaande examplaren. De oostelijke en noordelijke oevers van het meer daarentegen waren erg
vriendelijk met groene grasvlaktes en verspeide groepjes dennen, wat een bijna park-achtige indruk gaf.

Ik nam een lange pauze. Er had zich intussen overal al heel wat choatische cumulusbewolking gevormd. Het was wel
duidelijk dat het al in de loop van de middag zou gaan borrelen. Ik twijfelde zelfs even om het hier al voor bekeken
te houden, maar besloot dan om toch nog via de GR15 de Colladeta de l’Ibon (2345m) over te trekken en voor het
onweer de Refugio de Armera (1880m) te proberen halen. Deze onbemande hut leek geen overbodige luxe met het
zware onweer dat werd verwacht. Intussen begonnen er stilaan dagjesmensen het meer te bereiken. Een Frans
koppel van een jaar of 60 begon spontaan een praatje. De man ging zelfs nog wat verder dan mij en noemde dit “le
plus beau lac de l’Europe”. Ook de mensen die me daarnet een lift hadden gegeven kwamen nu boven. Ze keken me
stomverbaasd aan omdat ik hier al was. Daarnet hadden ze m’n torenhoge rugzak nog bijzonder kritisch aanschouwd.
Iets na 11u30 ging ik terug op pad. Ik liep nog een eindje langs de oevers van het meer, maar kwam al snel tot de
constatatie dat er geen wit-rode markeringen meer aanwezig waren. Op goed gevoel klom ik door het bos en door
enkele doorstaande geulen vol kleine, grillige kalksteenblokken linksop omhoog. Het was alweer hard labeur. Pas een
heel eind hoger bij het uitkomen van het bos (op zowat 2100m) bereikte ik terug het pad. Door een maanlandschap
van puin en kalksteenblokken klom ik langzaam richting col. De blik naar rechts, op de kale flanken van de Pico de
Espuy (2821m), Pena de la Una (2674m) en Aguja de Labasar (2612m), was huiveringwekkend. Het Cotiella-massief
maakte meteen een erg diepe indruk op me. Ook hier weer groeiden enkele alleenstaande dennenbomen die soms
tot bovenaan hun stam begraven waren door grote blokken.

Zo rond 12u30 bereikte ik de Colladeta de l’Ibon (2345m). Net toen ik boven kwam, schrok ik me kapot. Een vale
gier zweefde vanaf de andere kant hooguit 5 meter boven m’n kop over. Hij was zo dichtbij dat ik de structuur van
z’n ogen kon zien. Een hond zat zonder baasje op de col en begon meteen te bedelen om eten en drinken. Ik gaf ‘m
niks uit angst dat hij dan de hele dag achter me zou aanlopen. De col lag onder de steile flanken van La Picolossa
(2698m). Regelmatig hoorde ik stenen van de wand afstortten. Ik zocht een klimmer (mogelijks het baasje van de
hond), maar vond er geen. Het steentjesbombardement ging onophoudelijk door terwijl ik een pauze hield om te
eten en te drinken. Tijdens de slotfase van de klim had ik gevoeld dat ik op het punt stond een hongerklop te
krijgen. Intussen staken sommige toppen al in de wolken. De bewolking begon stilaan dreigend te worden en ik gaf
het nog hooguit twee uur tot het onweer zou gaan losbarsten. M’n pauze beperkte ik dus alweer tot een minimum.
Na de nodige calorieën en water te hebben doorgeslikt ging ik meteen weer op pad. De hond wandelde nog enkele
minuten mee, maar keerde dan toch terug naar de col.
De route daalde nu eenvoudig naar de rand van een groen plateau toe, waar een beekje stroomde met minimaal
debiet. Een handig weetje voor in het gortdroge en desolate Cotiella-massief. Later in de zomer staat deze beek
allicht ook wel droog. Eenmaal het plateautje voorbij boog de route naar rechts af, doorkruiste een blokkenveld
onder de zuidflank van La Picolossa (2698m) en werd daarna erg vaag bij het bereiken van een lange, zachte
grashelling links van een uitgedroogde bedding. Erg was dat niet, want ik had nu erg veel overzicht en zag in de
verte het dak van de Refugio de Armena al blinken aan de basis van een lange kalksteenhelling onder de oostflank
van de Cotiella (2912m), waarvan de top periodiek in de wolken stak. Ik onderzocht reeds de klim vanaf de refuge,
die ik morgen wilde doen. Snel daalde ik door het gras richting hut. Het begon intussen al te rommelen. Ik kwam
aan om 13u40. Op het terras zat nog een Spaans koppel, maar dat vluchtte meteen het dal in terwijl het onweer nu
snel naderde. Ik had nog net de tijd om mijn schoenen uit te doen en water te halen aan de bron een tiental meter
onder de hut. Toen begon het te bliksemen en even later ook te hagelen. Ik dook de refuge in. Dat was een
uitstekende timing!
Het onweer, met soms zware regenval of hagel, hield een uurtje aan. Daarbij kwamen in totaal 4 mensen van de
Cotiella (2912m) afgedaald. Ze daalden allemaal meteen verder naar de lager gelegen parking aan Borda de Bilsé. De
vijfde (en laatste) dalen bleef wel plakken. Het was een jonge Spanjaard genaamd José. Hij deed een 3-daags
rondje in het Cotiella-massief en wou vandaag over de top naar het Valle de Labasar trekken. Dat was door het
slechte weer dus mislukt (en vooral ook omdat hij zoals elke Spanjaard ondanks het onstabiele weer pas om 10u30
was vertrokken). Na goed een uur werd het stilaan droger. Ik installeerde me in de hut, die trouwens erg proper en

goed onderhouden was met ook een tafel en banken. Er waren in totaal zowat 20 slaapplaatsen met matrassen (6 in
de hoofdruimte, de rest op zolder). José stak de kachel in gang om z’n doorweekte kleren te drogen. Aan de muur
hing een bordje “poema del día”. Bedoeling was dat bezoekers er met krijt een gedicht op schreven. De vorige had
er dit van gemaakt:
Cotiella,
porte du Ladakh
Pour te gravir
on est d’attaque
Na m’n avondeten maakte ik van het tijdelijk droge weer gebruik om nog eens naar het Ibon de Armena te lopen,
het tweede meer van het Cotiella-massief. In tegenstelling tot wat m’n kaart beweert loopt de GR15-route vanaf de
hut tot vlak aan de oever. Het was aangenaam en quasi vlak lopen in opnieuw zo’n parkachtig landschap zoals nabij
het Ibon de Plan. Ik legde het traject voor het grootste deel in looppas af. Dit meertje, dat het qua schoonheid ruim
moest afleggen tegen het Ibon de Plan, lag onderaan de steile noordelijke flank van Yali (2506m). Ik klom nog even
de drempel voorbij het meertje om wat foto’s te nemen. In de verte werd de top van Turbon (2492m) verlicht door
de avondzon. Hier begon het in de verte echter weer te rommelen en opnieuw in looppas keerde ik na enkele
minuten terug naar de hut. Intussen kreeg ik last van diarree. Onder de primitieve doch zeer correcte gedachte
“liever een dag geen kaka dan een hele onweersnacht diarree” slikte ik meteen twee Immodiumpillen door, die al
snel hun werk deden.
Rond 20u begon het periodiek terug te regenen en onweren. Een kudde geiten was intussen afgedaald tot bij de hut.
Ze troepen samen onder het piepkleine afdakje voor de deur en kakten het hele terras vol. Het begon al te
schemeren toen we vanaf de route waarlangs ik was gekomen nog vier mensen ellendig traag zagen afdalen. Het
was een Franse vader met 3 zoons, stuk voor stuk stevige kerels van een jaar of 20 à 25, maar conditioneel
blijkbaar niet al te sterk. Ze hadden exact hetzelfde traject als mij gelopen vandaag, maar daarvoor geen 5u20,
maar wel de volle 12u voor nodig gehad. Alle vier waren ze compleet kapot. Veel meer dan wat “putain, putain”
kwam er niet meer uit. In de donkere hut kreeg ik al snel een klop van de hamer. Ik kroop iets na 21u in bed en
stopte mijn oordoppen in aangezien ik ’s nachts gesnurk verwachtte.

Dag 31 : 02/08/2010: Refugio de Armena (1880m) – Puente Pescados (1230m)
Start: 9u35
Finish: 17u10
Wandeltijd: 4u15
Afstand: 14km
Klimmen: 630m
Dalen: 1280m
Weer: Half bewolkt, toppen meestal in de wolken, ’s avonds onweer
In sliep erg onrustig in de veel te warme hut. Eenmaal zag ik het buiten bliksemen toen ik weer eens wakker werd.
Ik stond als eerste op rond 7u. Aan het bekertje dat ik buiten op het terras had gezet kon ik zien dat er zowat
10mm neerslag was gevallen vannacht. Dat viel nog mee. Minder aangenaam was de vaststelling dat het nog
compleet betrokken was met een wolkenbasis rond de 2600m. Vandaag wilde ik de top van Cotiella (2912m)
overtrekken om daarna door de maanlandschappen van het Valle de Labasar terug tot nabij het Ibon de Plan te
lopen en zo m’n rondje Cotiella vol te maken. Met het huidige weerbeeld kon daar geen sprake van zijn in het te
verwachten kalkstenen labyrint. Bovendien was dit tochtgedeelte een echt last-minute idee dat ik thuis helemaal
niet had voorbereid.
José hield het al snel voor bekeken en keerde via de Colladeta de l’Ibon (2345m) terug naar het Ibon de Plan en z’n
in Saravillo geparkeerde auto. Ikzelf hield er nog even de moed in. Er kwam echter geen millimeter beweging in het
weerbeeld, de wolkenbasis leek zelfs nog wat te zakken. Om 9u15 gaf ik het op en besloot ik in te pakken. De
Cotiella (2912m) zou voor een andere keer zijn. Er zat niets anders op dan via dezelfde route als gisteren terug te
keren naar het Ibon de Plan. Van daaruit kon ik dan zonder rugzak nog eens een kleine verkenning van het Valle de
Labasar houden. Om 9u35 ging ik op pad. Ik klom terug door het gras omhoog, doorkruiste het blokkenveldje onder
La Picolossa (2698m) en klom dan deels door de mist verder naar de Colladata de l’Ibon (2345m), waar de steenslag
nog steeds aan de gang was. Ik hield een korte pauze en daalde dan over het wit-rood van de GR15 eerst door het
puin en later door het gras tussen de dennen verder af tot aan de oevers van het Ibon de Plan, waar ik om 11u50
arriveerde. Ik was er aanvankelijk alleen, maar kreeg al snel het gezelschap van een grote en luidruchtige groep
Spanjaarden en later ook van een groep Fransen met enkele jongedames waarmee het uitzicht er niet slechter op
werd.

Ik installeerde me langs de noordelijke oever van het meer en nam m’n boek om wat te lezen. Het weerbeeld bleef
intussen onveranderd. Rond 14u was ik het wachten beu en besloot ik m’n planning om te gooien: in plaats van
straks een uitstapje naar het Valle de Labasar te maken, besloot ik alles in te zetten op een topbivak op de
Bachimala (3173m) morgenavond. Dat was nog een heel eind lopen en dus begon ik terug over de wit-gele route af
te dalen naar Plan. Bij de beekoversteek iets over halfweg pauzeerde ik opnieuw om m’n waterzak bij te vullen en
iets te eten. Rond 15u40 bereikte ik het dal en na de kilometers over het grindweg langs de Rio Cinqueta terug te

hebben afgehaspeld stond ik om 16u10 in Plan. Ik liep het dorp door om het pad naar het hoger gelegen dorpje
Gistain te vinden, vanwaar ik dan over de GR19 verder het Valle Cinqueta wilde induiken. Na wat rondlopen had ik
juiste route nog niet gevonden. In plaats daarvan passeerde ik een wegwijzertje dat het begin van een wit-geel
gemarkeerde lokale wandelroute naar San Juan de Plan markeerde. Ik nam dan maar deze route. Kort nadat ik het
dorp uit was pauzeerde ik in de schaduw van een wilg. Hier laag in het dal was het opnieuw plakkerig warm weer.
Terwijl ik daar zo zat kwam er vanuit het westen opnieuw zware bewolking opzetten. Na een kwartiertje ging ik dus
opnieuw op pad. Ik versnelde m’n pas toen het in San Juan de Plan stilaan begon te rommelen. Dit nieuwe onweer
had me compleet verrast. Over het asfaltwegje naar Gistain liep ik tegen snelwandeltempo dieper het dal in. Iets
voor de eerste haarspeldbocht, goed een kilometer buiten het dorp, zag ik net rechts van de weg een veldje waar ik
achter een dichte struikbegroeiing waarmee het gescheiden werd van de weg beschut kon bivakkeren. Ik twijfelde
geen seconde en zette zo snel ik kon de tent recht. Net toen ik daarmee klaar was barstte het onweer los. Een uur
lang goot het water en bliksemde het zeer frequent. Daarna klaarde het tijdelijk uit. Ik wou snel eten maken, maar
had een probleem: de Rio Cinqueta stroomde hier door een nauwe kloof, waarin ik onmogelijk kon afdalen om water
te halen. Op m’n veldje stond een kapotte besproeiingsinstallatie waaruit nog een waterstraaltje lekte. In het zicht
van enkele voorbijrijdende auto’s vond ik er dus niets anders op dan als een echte marginaal daaraan m’n waterzak
te vullen. Toen ik klaar was met eten trok een nog een tweede, minder hevig onweer over. Rond 20u klaarde het
terug helemaal uit en had ik doorheen het dal nog een mooi uitzicht op Pena de las Once (2650m) in het Cotiellamassief. Ik ging vroeg slapen. Als de weersomstandigheden het toelieten moest morgen namelijk één van de absolute
topdagen van de tocht worden, met liefst 2000 meter klimwerk en afgerond met een bivak op de top van Bachimala
(3174m).

Dag 32 : 03/08/2010: Puente Pescados (1230m) – Bachimala (3174m)
Start: 7u40
Finish: 18u15
Wandeltijd: 3u25
Afstand: 8km
Klimmen: 1700m
Dalen: 200m
Weer: Zonnig of licht bewolkt, droog
Bergtoppen: Bachimala (3174m)
Ik had geen wekker gezet en werd doordat ik vroeg was gaan slapen vanzelf wakker om 6u40. M’n tent was nog
doorweekt, en langs de binnenzijde ook nog eens goed nat van de condens. Ik pakte alles toch maar meteen in en
was een uurtje later op pad. Het was een heerlijk frisse en heldere ochtend, net te doen in t-shirt. Al meteen
bereikte ik de haarspeldbocht van de weg naar Gistain. Ik sloeg hier rechtsaf de aardeweg in die langzaam klimmend
doorheen het Valle Cinqueta naar Viados liep. Dat zouden nog tien vermoeiende kilometers worden. Na een
kwartiertje passeerde me een eerste auto. Toen ik even later over een brugje de Rio Cinqueta overstak kwam er een
collone van 5 wagens aan. Ik twijfelde even maar besloot dan toch maar te liften. Veel uitzichten had ik toch niet
en de tocht naar Viados zou heel wat energie vergen. De eerste auto stopte meteen om me op te pikken. Het waren
3 Spanjaarden die de Tuca de la Forquata (3010m) in het Posets-massief wilden gaan beklimmen. Gelukkig praatten
ze ook een mondje Frans. Ik beklaagde me m’n beslissing om te liften niet. Het was een lang en saai eind door het
bos tot Viados. Tegen zowat 20km/h gemiddeld sukkelden we over de erg hobbelige weg met soms diepe putten
naar omhoog. Het was een wonder dat de vering of as van een gewone personenwagen het hier niet begaf.
Onderweg draaiden twee van de drie andere inzittenden subtiel hun raampje open. Mijn “odeur randonneur” werd
niet door iedereen gesmaakt.

Om 8u30 kwamen we aan in Viados. Ik wandelde naar de refuge. M’n grootmoeder was vandaag jarig en ik wilde
graag telefoneren, gsm-ontvangst was er hier niet meer. Alhoewel ik zeker was dat ze binnen een telefoon hadden
vertelde men me ondanks wat aandringen dat bellen niet mogelijk was. Ik keek nog wat naar de Alpina-kaart die
tegen de muur hing om m’n route voor straks te bestuderen, die niet op m’n 1/50000-kaart was ingetekend. Ik ging
terug naar buiten, vereerde het toilet achter de refuge met een bezoekje, en vertrok dan rond 8u40 definitief
richting Bachimala (3174m). Het begin van de route kon je onmogelijk missen. Het leek wel of de parkautoriteiten
van het Parque Natural Posets y Maladeta een contract hadden afgesloten met de Spaanse dienst voor Wegen en
Verkeer. Een meter of 50 van de refuge werd een wit-groen metalen bord, met een omvang die je eerder zou
verwachten boven een autosnelweg om afritten aan te duiden, gebruikt als wandelwegwijzer.
Het pad klom vrij steil en in korte zigzags door het bos omhoog. Na een kwartier klom ik stilaan boven de
boomgrens uit en liep ik over een brede kam verder door het gras omhoog tot de Cabana de Sarrau (2040m), een
oude herdershut in natuursteen waarvan de deur op slot was. Onderweg stak ik een kleine aardeweg over. Tijdens
de klim had ik al erg mooie terugblikken gehad op Viados. Stelselmatig werd ook het overzicht over het Posetsmassief mooier. Ik had in feite nog maar anderhalf uur te klimmen tot de Collado Senal de Viados (2538m), waar ik
zou afwachten hoe het weer evolueerde alvorens in de vooravond te vertrekken naar de top van Bachimala (3174m).
Het was nog maar 9u25. Ik besloot dan maar om hier al eens uitgebreid te pauzeren en daarbij m’n tent te drogen.
Ik volgde het aardewegje al traverserend tot aan de Barranco de los Oriels om m’n waterzak te vullen. Tot aan
Collado Senal de Viados zou ik immers geen water meer tegenkomen.

Toen m’n tent helemaal droog was pakte ik rustig terug in. Het was 10u50 toen ik terug begon te wandelen. Over
een duidelijk spoor in het gras klom ik in eerst noordelijke en daarna noordoostelijke richting in een brede boog
verder over de kam. Het was zeer straightforward wandelen met mooie overzichten over de massieven van Punta
Suelza (2972m) en Posets (3375m). Recht voor me toonden zich de twee hoogste toppen van het Bachimala-massief,
namelijk Punta del Sabre (3139m) en natuurlijk de Bachimala (3174m) zelf. Van hier kon je al zien dat je via de
westgraat erg makkelijk de top kon bereiken. Over cols zoals de Puerto de Cauarere (2426m) en Puerto de la Pez
(2451m) stroomde intussen de mist vrolijk vanuit Frankrijk de grenskam over, om zoals steeds meteen op te lossen
het droge Spanje. Het weer oogde voorlopig erg stabiel. Na een tijdje werd de kam stilaan geaccidenteerder toen ik
de Collado Senal de Viados (2538m) begon te naderen. Een spoor daalde nu links van de kam af en traverseerde
over een eenvoudige puinhelling tot op de col. Ik kwam er aan om 12u10, veel te vroeg uiteraard. Er stond een
frisse bries. Ik daalde enkele meters aan de oostkant van de col en zocht een beschut plekje in de zon om de
namiddag door te brengen. Daarbij las ik de resterende 120 bladzijden van m’n boek in één ruk uit. Toen ik daar
mee klaar was sloeg de vier uur. Veel passage was er niet op de col. Eenmaal liep er een groepje van 4 trekkers
voorbij, af en toe kwam een klein groepje afgedaald vanop de Bachimala. Een Spaans gezin pauzeerde langdurig
enkele meters boven me, waarbij de man een groot wit blad uithaalde en met veel geduld met een fijn potloodje
het landschap op papier begon over te brengen.
Er was nog één probleempje voor ik zelf richting top kon vertrekken: ik had nog geen water. Op de kaart stond er
reeds kort onder de oostkant van de col een beekje ingetekend. Ik begon dus maar af te dalen, een afdaling die een
stuk langer duurde dan me lief was. Pas na meer dan 100 verticale meters liep er onder enkele sneeuwvelden
eindelijk water door de bedding. Ik vulde m’n waterzak van 3 liter helemaal tot het randje en klom dan terug tot
m’n rugzak. Ik at nog iets, pakte rustig in en begon om 16u40 aan de beklimming. Het was nog een heel eind naar
de top, zowat 650 hoogtemeters. Ik klom eerst terug naar de col. Erg duidelijk was het begin van het spoor naar de
top niet. Ik klom enigszins linksop steil omhoog. Na een meter of 40 klimmen kruiste ik iets wat op een spoor leek.
Ik volgde het verder linksop en stak daarbij een klein sneeuwveldje over dat ondanks de zuidelijke richting van de
helling hardnekkig standhield in een smalle geul. Op zowat 2640 meter werd de klim stilaan minder steil, de route
duidelijker en doken meer en meer steenmannen op. Over gras en fijn puin klom ik in noordelijke richting langzaam
verder tot het pad vanaf zowat 2700m naar links begon te traverseren over donkerkleurige puinhellingen met dikwijls
grote, platte stenen. Het spoor splitste nu. Ik koos de onderste route, liep onder een met puin gevulde kom door en
klom dan steeds over puin naar de basis van een steile helling. Over puin en scherpe, blootliggende rotspuntjes klom
ik nu tijdelijk steil omhoog om zo op ongeveer 2800m de ZW-graat van de Bachimala (3174m) te bereiken.
Het interessante gedeelte van de beklimming zat er daarmee ook op. Ik nam een korte pauze en begon daarna
verder te klimmen door de waaiervormige depressie tussen de ZW- en W-kam van Bachimala (3174m). Deze route,
voldoende duidelijk en voorzien van enkele steenmannen, verliep continu over kleine blokken. Het was een erg
vervelend stuk zonder al te veel uitzicht. Eenmaal de 3000 meter voorbij klom het spoor steiler en in zigzags door
puin en kleine blokken omhoog naar de W-kam. Die bereikte ik op zowat 3130m. Het was dus niet ver meer naar de
top. Ik liet m’n rugzak achter om op verkenning te gaan op het meer geaccidenteerde laatste stuk van de graat.
Daarbij verraste ik een gier, die plots opvloog vijf meter boven me en zich uit de voeten maakte. Nu en dan kwam
er enig handen- en voetenwerk bij kijken, maar zonder enig probleem bereikte ik de top. Het was 18u10. Het
uitzicht kon niet op tegen dat vanop bijvoorbeeld de Picos del Infiernos (3083m), de Vignemale (3298m) of de Pic de
Neouvielle (3091m), maar was desalniettemin grandioos te noemen. Het mooiste was zonder twijfel het frontale
zicht op het plombe Posets-massief. Links daarachter was het Maladeta-Aneto-massief zichtbaar. In zuidelijke
richting kon ik doorheen het Valle Cinqueta de top van Cotiella (2912m) ontwaren, verrassend ver weg reeds. Naar
het westen herkende ik onder meer Punta Suelza (2972m), Culfreda (3031m) en daarachter uiteraard Monte Perdido
(3355m), makkelijk herkenbaar aan de kleine gletsjer op z’n noordflank. Opvallende afwezige in het uitzicht waren
meertjes. Enkel de Ibones de Bachimala kwamen in beeld op voorwaarde dat ik even onder de top uitdaalde. In
Frankrijk lag een dik pak wolken, dat over de cols Spanje inrolde en zowat 2800 meter rijkte. Daardoor bleven
zowat alle toppen er onzichtbaar, zelfs die van het Perdiguero-massief.
Afgezien van de lage wolken in Frankrijk was het helder weer, er stond slechts een zwakke noordwestelijke bries.
De top was vrij vlak en bestond uit kleine, platte steentjes. Er kon dus zonder veel problemen met een matje in
openlucht worden overnacht. Toch overviel me even een beklemmend gevoel: zou ik hier echt slapen, open en bloot
in de schoot van de elementen? Alsof ik mezelf wou overtuigen, begon ik een muurtje te bouwen waarachter ik
beschut voor de wind zou kunnen liggen. Er stond hier niets op de top. Misschien was ik wel een van de eerste
mensen die hier ooit zou overnachten. Na een uurtje was mijn muurtje uitgegroeid tot een mooi rechthoekig
bouwwerk van 40 tot 70cm hoog waarin één matje paste. Glimlachend sloeg ik het resultaat gade. Natuurlijk zou ik
hier overnachten! Ik ging m’n rugzak halen en spreidde nog lang voor zonsondergang m’n bedje uit om foto’s te
trekken. Ik zou echt op het allerhoogste topje van de Bachimala (3174m) slapen, met slechts een meter of twee
links van me het begin van de hectometers diepe afgrond aan de noordzijde van de berg. Duizelingwekkend.
Wat de Pyreneeëngoden me ’s avonds serveerden was simpelweg magie. Zoals altijd zakten de wolken in Frankrijk
geleidelijk dieper het dal in, maar bleven toch nog tussen de toppen doorgolven en over de cols in Franrijk
uitstromen terwijl een ongemeen felle alpenglow alle toppen in lichterlaaie zette. Ook de 3000-ers van het
Perdiguero-massief dobberden nu als kleine helderrode rotseilandjes boven de witte deken uit. Eenmaal de zon
verdwenen was ontvlamden de hoge cirrusslierten in eerst oranje, dan roze en tenslotte surreëel paarse kleuren
terwijl de schemergloed zich langzaam naar de westelijke horizon terugtrok en steeds meer sterren oplichtten aan
het firmament. Het was een maanloze nacht. Ik hield m’n ogen open tot het laatste licht doofde en de gloed van de
melkweg het hemelgewelf overspoelde. Met nog drogende tranen van verwondering op m’n wangen viel ik daarna als
een blok in slaap.

Dag 33 : 04/08/2010: Bachimala (3174m) – Lacs d’Aygues Tortes (2250m)
Start: 8u00
Finish: 13u25
Wandeltijd: 3u50
Afstand: 10km
Klimmen: 690m
Dalen: 1610m
Weer: Zonnig en droog, ’s avonds mist
’s Nachts werd ik enkele keren wakker. In tegenstelling tot op de Vignemale bleef het erg rustig weer. Een frisse
bries kwam uit Frankrijk omhoog, maar achter mijn muurtje had ik er geen enkele last van. Iets na zessen begon in
het oosten stilaan te schemeren. Ik bleef in mijn slaapzak van het spektakel genieten tot enkele minuten voor
zonsopkomst. De mist had zich tot in het Franse laagland teruggetrokken. De valleien waren allemaal zichtbaar. Dat
was goed nieuws aangezien ik straks de grens over moest. Rechtstaand in de wind was het nu wel behoorlijk koud,
de temperatuur lag rond het vriespunt. Om 6u48 kwam de zon op. De minuten erna was ik getuige van de meest
heldere alpenglow die ik ooit zag. Alle toppen in het oosten, waaronder Monte Perdido (3355m), La Munia (3133m),
Vignemale (3298m), Balaitous (3144m), Pic Long (3192m) en Pic de Neouvielle (3091m), en meer op de voorgrond
onder meer Punta Suelza (2972m), Culfreda (3034m) en Pic de Lustou (3023m) werden verlicht door een roestige
oranjerode gloed. Veel te snel zat het schouwspel erop en werd de nacht de dalen uitgedreven door de klimmende
zon.

Ik ontbeet rustig en bleef nog een tijdje op de top om van het uitzicht te genieten. Ook toppen in Frankrijk, die
gisteren nog onzichtbaar waren door de mist, toonden zich nu. M’n eindbestemming van de dag, de Lacs d’Aygues
Tortes, was reeds in zicht. Het zag er een mooie plek uit om te bivakkeren. Rond 8u begon ik aan de afdaling. In
mijn aanvankelijke planning was het nu de bedoeling om af te dalen naar de Ibones de Bachimala, vandaar te
klimmen naar Pic de l’Abeille (3029m) en vervolgs door enkele couloirs de steile O-flank van de berg af te dalen
richting Lacs d’Aygues Tortes. Vanop de top was me daarnet echter duidelijk geworden dat die afdaling een
bijzonder riskante onderneming zou zijn geworden. Alleen wilde ik het er niet op wagen. Ik besloot daarom om
terug af te dalen naar de Collado Senal de Viados (2538m) en verder in oostelijke richting tot nabij de Cabana de
Anescruzes. Daar kon ik dan aanpikken op de HRP-route en via de Port d’Aygues Tortes (2683m) Frankrijk in te
trekken. Met het gehele traject zou ik wel een dagje zoet zijn.
Na het saaie stuk doorheen de waaiervormige depressie, de steile knik, de traversé over het puin en tenslotte de
afdaling over een onduidelijk spoor bereikte ik rond 9u15 terug de Collado Senal de Viados (2538m). Tijdens het
laatste stuk kruiste ik 2 Spanjaarden, die me met een verbaasde blik aangaapten. Ik daalde meteen verder aan de
oostkant van de col en trof daarbij vreemd genoeg ditmaal al na enkele tientallen meter stromend water aan,
waarvan ik profiteerde om m’n waterzak terug bij te vullen. Na een tijdje stak ik de beek over en daalde nu
tijdelijk steiler verder langs de linkerzijde tot onderaan een rotswandje. Ik stak de beek nu opnieuw over en daalde
een eindje hoger op de helling verder door een steeds groener decor laag in het dal. Meestal was er een spoor
aanwezig met wat steenmannen. De hele tijd keek ik frontaal uit op de klim naar Puerto de Gistain (2570m). Enkele
tientallen meters boven de samenvloeiing van 3 beken stak ik een kleine grasvlakte over. De beek boog hier naar
links af, maar ik traverseerde nog even rechtdoor om zo een vooruitgeschoven heuveltje te bereiken waarop ik
tijdens de afdaling een cabane had zien liggen (de Cabane de Anescruzes). Deze hut bestond uit twee delen, met in
het ene deel een open haard (maar geen hout in de buurt). Meubilair was er niet aanwezig, maar de betonnen vloer
was proper. Een overnachting was hier zeker mogelijk. Bovendien was het uitzicht op de westelijke toppen van het
Posets-massief erg mooi.

Ik daalde nu à l’improviste vanop het heuveltopje naar de samenvloeiing van de drie beken (komende van Collado
Senal de Viados, Puerto de Gistain en Puerto de Auguas Tuertas), een mooie plek voor een pauze. Voor wie uit
Viados komt dient zich hier de splitsing aan tussen de HRP-route naar Frankrijk en de GR11-route over de Puerto de

Gistain naar de Refugio de Estos. Aan de splitsing van beide paden stond alweer zo’n gigantische groene wegwijzer.
Ik had vandaag ondanks de 1200 daalmeters nog niet echt gepauzeerd en besloot me hier een tijdje in het gras te
leggen. Het was intussen 10u15 geworden. Er passeerde me redelijk wat volk. Vooral de GR11-route leek populair.
Een meter of 100 hogerop langs de HRP-route zag ik ook 2 oudere mensen pauzeren.
Na een halfuurtje (rond 10u45) ging ik terug op pad. Ik pikte de HRP-route op, die zich hier als een vrij duidelijk
spoor (een echt pad was het echter niet) door het gras vrijwel frontaal omhoog klom, zich daarbij verwijderend van
de rechterzijde van de beek. Ik passeerde het koppel, dat zich ook net klaarmaakte om te vertrekken. Na een tijdje
traverseerde ik over een eenvoudig blokkenveldje dan terug in de richting van de beek, die zich hier over een
rotswand naar beneden gleed langs een mooie waterval. Boven die waterval kwam ik op 2300m plots in een brede
kom terecht, waarin de beek door een groene vlakte stroomde waarop er mooi gebivakkeerd kan worden. Recht voor
me uit zag ik nu de grenskam liggen. Even dacht ik dat de erg zwaar uitziende col vlak voor me de Col d’Aygues
Tortes (2683m) was, maar een blik op de kaart leerde me dat de route hier naar links afboog en langs een beekje
een stuk minder steil doorklom naar de juiste col, een kilometer verder westelijk op de grenskam. Wat ik nu voor
me zag was de Col Inferieur d’Aygues Tortes (2616m). Lager dus, maar een stuk moeilijker. Op de kaart afgaande
was dat trouwens eveneens het geval langs de Franse kant.
Intussen had ik het koppel achter me afgeschud. Op de groene vlakte ik de kom raakte ik het juiste spoor bijster. Na
een minuut of twee vruchteloos zoeken besloot ik à m’improviste m’n eigen weg omhoog te zoeken. Ik klom eerst
frontaal de steile grashelling links van de beek op, traverseerde dan langzaam terug naar de beek, en klom dan nog
steeds links van de beek een steile puincouloir door. Die was bovenaan gemarkeerd met een steenman. Ik zat nu op
zowat 2500m en de helling vlakte uit. Als ik het van hier zo zag dan moet het trouwens best mogelijk zijn om vanaf
de Collado Senal de Viados (2538m), de col van vanochtend vroeg, rechtstreeks naar hier door te traverseren op
pakweg 2500-2550m, mogelijk tijdelijk iets lager ter hoogte van de zuidoostkam van Punta del Sabre (3139m). Door
een erg puinig decor klom ik nu links van de bedding van de beek verder omhoog, waarbij ik finaal terug een met
steenmannen gemarkeerd spoor aantrof dat me eenvoudig verder gidste tot de col (2683m). Er stond een frisse wind
uit Frankrijk. Het was 12u05. Ik liet m’n rugzak achter bij een stenen muurtje op de col en ging verlicht nog wat op
verkenning in de buurt. Het uitzicht was immers erg mooi te noemen: aan de achterzijde het mooie Vallée d’Aygues
Tortes, waarin ik m’n bivakplekje van straks aan de gelijknamige meertjes al in de gaten had, prijkten enkele
kroonjuwelen van de Luchonnais als Pic de Hourgade (2964m), Pic des Spijoles (3065m) en Pic des Gours Blancs
(3129m). Richting Spanje keek ik nog steeds uit op de immense noordwestflank van Posets (3375m) en de rug van
Las Espadas (3321m). En in mijn rug was er natuurlijk de steile oostwand van Bachimala (3174m), waar ik amper 4u
geleden nog op de top stond.
Ik nam nog een pauze op de col en deed daarbij een praatje met een ouder Hollands koppel dat net vanaf de Franse
kant omhoog was geklommen en bezig was aan een 6-daags rondje vanuit Loudenvielle. Zo rond 12u35 was ik weer
op pad. De afdaling kondigde zich aan als erg steil. Afgezien van een klein exemplaar net onder de col dienden zich
gelukkig geen sneeuwvelden aan. Ik had niet echt zin om mijn stijgijzers of pickel vandaag te moeten bovenhalen.
Voor het overgrote gedeelte moest er worden gedaald over steile puinhellingen, maar er was een duidelijk
zigzagspoor aanwezig zodat alles verrassend makkelijk verliep. Al snel bereikte ik de basis van de puinhelling. Ik liet
het pad, dat verder afdaalde in het dal, nu voor wat het was en traverseerde à l’improviste door het gras verder tot
de Lacs d’Aygues Tortes, een groepje meertjes op een plateau aan de noordzijde van de vallei. Rond 13u35 bereikte
ik reeds mijn eindbestemming. Erg was dit niet, want met de Pic Pétar (2542m) had ik nog een extratje in de buurt
voor vanavond als het licht wat zachter werd.
De meertjes waren trouwens 18-karaats. Ik vond een plekje aan de westpunt van het langwerpige, meest oostelijke
exemplaar. Over het wateroppervlak, waaruit regelmatig een forel opsprong, keek ik uit over onder meer de
markante Pic des Gours Blancs (3129m) en Pic de Clarabidé (3020m); in de rug bleef natuurlijk het roestig bruine
Bachimala-massief alles domineren. Van m’n vroege aankomstuur en het mooie weer maakte ik gebruik om eerst m’n
kleren en daarna mezelf te wassen. Daarna nam ik m’n naaiuitrusting ter hand om m’n toiletzak te herstellen en de
knoop van m’n broek terug vast te naaien. Die was ik vanochtend tijdens een sanitaire stop kwijtgespeeld. Rond 17u
was m’n was droog. Intussen begonnen dieper in het dal wat mistflarden omhoog te drijven, en niet veel later trok
het plots volledig dicht met nog slechts 5 à 10 meter zicht. Ik kroop m’n tent in en kwam enkel nog even buiten om
te koken. Het was nu onaangenaam koud en de wind zorgde ervoor dat ik op enkele minuten goed nat werd. Ik
vloekte een beetje omdat m’n beklimming van de Pic Pétar (2542m) letterlijk de mist in ging. Rond 20u30 trok het
dan toch plots weer open, al hing er nu redelijk wat middelhoge bewolking. In principe kon ik de top nog makkelijk
halen voor zonsondergang, maar de steile grashellingen waarover ik omhoog (en naar beneden) moest waren
kletsnat. Ik bleef dus bij de tent en genoot nog van een bundel avondlijke zonnestralen op de toppen alvorens te
gaan slapen.

Dag 34 : 05/08/2010: Lacs d’Aygues Tortes (2250m) – Lac des Isclots (2390m)
Start: 11u45
Finish: 15u40
Wandeltijd: 3u05
Afstand: 8km
Klimmen: 570m

Dalen: 430m
Weer: Eerst winderig en mistig, later wisselend bewolkt
’s Nachts hoorde ik het soms goed waaien en ook toen het licht werd sleurde de wind nog stevig aan mijn tent. Ik
keek even buiten en zag een dikke erwtensoep. Net als gisteren was het zicht beperkt tot een meter of tien. Ik
draaide me om en probeerde nog wat te slapen. Dat lukte niet meer al te best. Na wat te hebben gegeten bleef ik
dan in m’n slaapzak wachten op beterschap. Ik telde nog eens het aantal gedelamineerde luchtkussentjes van m’n
kapotte slaapmat: het waren er intussen zowat 60, goed voor een grote en ongemakkelijke luchtbel in mijn
halsstreek. De barometer steeg intussen en beloofde beterschap. Vanaf 10u30 kwam die er dan uiteindelijk ook. De
bewolking brak open en ik begon langzaam in te pakken. Toen ik om 11u45 klaar was om te vertrekken, dreven nog
slechts wolkenflarden tussen de toppen, gedreven door de nog steeds doorstaande wind. Gisteren was mijn plan
geweest om vandaag over de Col des Gours Blancs (2877m) door te trekken tot de top van Tusse de Montarqué
(2889m) in het ruige hart van de Luchonnais, en daar dan op de top te slapen. Door m’n late vertrek en het
winderige weer kon ik dat plan al meteen opbergen. In plaats daarvan maakte ik van het Lac du Milieu, het laatste
meer waar ik nog verwachtte een bivakplek te kunnen vinden vóór de ruige col, mijn eindbestemming voor vandaag.
Het zou met andere woorden een erg korte etappe worden.
Ik daalde in zuidelijk richting van de meertjes af naar de beek en pikte aan de andere kant het pad op dat doorheen
het dal verder afdaalde. Na een paar minuten bereikte ik een grote groene vlakte met aan de achterzijde een
piepklein stuwmeertje. Hier aan de westzijde van deze vlakte kruiste ik nu een soort mijnroute, die boven de
zuidelijke rand van de vlakte verder traverseerde naar een supersteile rotswand. Ik negeerde deze route en daalde
over het pad, gemarkeerd met enkele steenmannen, af naar de vlakte, die ik nabij de beek doorkruiste. Eenmaal het
stuw voorbij daalde ik verder over een erg mooie route met reeds uitzicht op het pad waarlangs ik straks hoog
boven het Vallée de Clarabidé zou traverseren. Een dikke 50m lager bereikte ik een tweede vlakte, met daarop de
erg mooie Cabane Caseneuve, een grote onbemande hut met banken, een kachel en een slaapzolder. Hier kon je
gerust een dagje slecht weer overleven. Net voorbij de hut liet ik dan de route doorheen het dal naar de Refuge de
la Soula voor wat ze was, en klom over een duidelijk pad met een machtig zicht dwars doorheen het Vallée de
Clarabidé rechts omhoog tot het Lac de Poucherques.
Dit meer lag in een grandioos decor diep in de Cirque de Clarabidé, onder steile en met gletsjerrestanten bezaaide
toppen als Pic Saint-Saud (3003m), Pic des Gours Blancs (3129m), Pic de Clarabide (3020m) en Fourche de Clarabide
(2857m). Die laatste zou vanaf het hoger gelegen Lac de Clarabide vrij eenvoudig te beklimmen moeten zijn. Er
blies een erg koude wind van over het meer. Ik beperkte mijn bezoek tot een minuutje en daalde dan snel naar de
mijngang aan de andere zijde van het stuwdammetje. Ik kroop een meter of twee de schacht in om beschut iets te
kunnen eten en drinken. Toen ik terug vertrok was het al 13u voorbij. Het volgende deel van de route kondigde zich
erg spectaculair aan: over een oude mijnroute, waarop vroeger rails moeten hebben gelegen, zou ik nu hoog boven
het Vallée de Clarabidé supersteil (de hellingsgraad aan de zuidwestzijde van de Crête de Quartau bedraagt hier
gemiddeld zowat 40-45°) traverseren tot het Lac de Caillous. Omdat het pad steeds minstens een meter breed was,
bleef het echter erg eenvoudig wandelen. Slechts op 2 plaatsen was de route door erosie weggespoeld. Op die
passages was een kabel bevestigd. Op een gegeven moment was het pad uitgehouwen in een loodrechte rotswand.
De overzichten op het dal waren steeds grandioos. Intussen opende zich ook een prachtige terugblik op de toppen
van de grenskam, waaronder Pic de Clarabide (3020m), Fourche de Clarabide (2857m), Pic de la Madera (2840m) en
Pic d’Aygues Tortes (2867m).

Na een kort stukje dalen liep ik onder de kabellift komende van de in de diepte gelegen Refuge de la Soula door en
draaide de hoek om richting Lac de Caillous. Hier lagen nog rails op de mijnroute. Plots doemde vlak voor me uit
een gebouw op dat dwars over het pad stond onder een loodrechte rotswand. Ik begon al te vloeken: als ik hier niet
door kon, moest ik helemaal terugkeren tot de Cabane Caseneuve en via de route door het dal afdalen tot de
refuge, om daar de klimroute naar Lac de Caillous op te pikken. Ik zou uren gaan verliezen. Aan het gebouwtje zat
een deur. Ze was open. Binnen was het aardedonker. Water stroomde over de grond, die rechts van me vol lag met
verroeste oude kettingen en metalen staven. Ik liet de deur open staan om iets te kunnen zien. Aan de andere kant
van het gebouw vond ik opnieuw een deur. Zo liep ik gewoon langs de rails dwars door het gebouwtje heen en
vervolgde aan de andere zijde mijn weg. Ik lachtte luidop van de opluchting. Dat was me nogal wat met die
mijnroutes!
Ik checkte intussen nog eens voor gsm-ontvangst. Ik had al 3 volle dagen niets kunnen laten weten aan het
thuisfront en begon me al zorgen te maken in hun plaats. Ook hier had ik echter geen netwerktoegang. Ik
traverseerde verder over de mijnroute tot ik uiteindelijk de Ruisseau de Caillaus bereikte. Via een echte trap klom ik
nu naar de route toe die vanaf de Refuge de la Soula naar het meer klom. Ik was de hele dag nog niemand
tegengekomen, maar hier liepen nu plots redelijk wat dagjesmensen. Enkele minuten later bereikte ik het meer en
besloot enkele tientallen meters voor het stuwdammetje te pauzeren. Ik checkte nogmaals voor gsm-ontvangst,
opnieuw zonder succes. Uit angst dat ze thuis alarm zouden slaan na 3 dagen zonder informatie stapte ik naar een
Frans koppel dagjesmensen (de leeftijdscategorie van m’n ouders) en vroeg ze om vanavond een berichtje naar m’n
ouders te sturen. Ik hoopte dat ze veel medelijden hadden met de vele angsten die ze bij me thuis moesten
doorstaan met een uithuizige zoon met een ‘gevaarlijke’ hobby, en dus ’s avonds niet zouden vergeten het berichtje
te sturen.

Toen ik rond 14u50 weer op weg ging bedankte ik het koppel nog eens bij voorbaat. Ik liep de stuwdam over en
klom nu over een smal en soms door struikjes overwoekerd pad boven de zuidoever van het meer redelijk steil
verder omhoog. Hogerop had de beek zich een weg gebaand door een diepe kloof. Ik traverseerde boven de kloof
verder het dal in en stak wat verder de beek over. Door gras en puin klom ik verder linksop tot ik rond 15u35 ter
hoogte van een kleine alluviale vlakte en twee rotseilandjes het Lac des Isclots bereikte. Het meer, met
turquoisekleurig water, bood een prachtig uitzicht op de Pic Gourdon (3034m) en Pic des Gours Blancs (3129m).
Hogerop zag het er erg ruig, terwijl hier de bivakplekjes voor het oprapen lagen. Ik besloot om hier al te stoppen en
niet 100m hogerop aan het Lac du Milieu zoals aanvankelijk mijn bedoeling was geweest. Ik had het gezelschap van
een groepje vissers, die hun tent aan de andere zijde van het meer hadden beschut hadden opgesteld tussen enkele
gigantische, van de Crête de Quartau afgedonderde granietblokken.
In de late namiddag en de vooravond bleven steeds mistflaren omhoog dobberen vanuit het Vallée de Clarabidé. Ik
klom over een steile grashelling tot een kleine plateautje een 100-tal meter boven m’n bivakplaats uit om foto’s te
nemen van het meer en de ruige omgeving hoger in het dal. Net doorheen de Col des Gours Blancs (2877m) had ik
nu de Pic du Seil de la Baque (3110m) in zicht, makkelijk herkenbaar aan de gletsjerrestanten op haar noordflank.
Ook de Pic des Gours Blancs (3129m) maakte een overweldigende indruk. Het was wat mij betreft één van de
mooiste bergen van de Pyreneeën. Heel opvallend was de veelkleurigheid van het noordwand, met roestbruine
lenzen en meters dikke, hagelwitte kwartsaders in het graniet. Terwijl ik daar zat met de mistflarden die sereen
voorbij gleden, drong het voor het eerst tot me door dat m’n tocht tot Luchon er na 5 weken nu bijna op zat. Het
drong ook tot me door dat het een tocht was geweest die niet veel moest onderdoen voor m’n Pyreneeënoversteek
van drie jaar geleden. Hoewel die oversteek zonder twijfel de meest intense en verrijkende tocht van m’n leven
blijft, was ik destijds tijdens de laatste weken fysiek en mentaal echter in het rood gegaan. Daardoor, en veel
minder door de uiteindelijke dramatische afloop, overvalt me steeds weer een duister gevoel wanneer ik op die
tocht terug kijk. Dat was nu helemaal anders. Nu had ik het gevoel echt op ontdekkingsreis te zijn, om op eens
speelse manier en met de nodige ademruimte een te worden met de Pyreneeën. Sinds de Vignemale lukte echt
zowat alles wat ik wou. Dit was aan het uitgroeien tot de beste tocht van m’n leven.

Dag 35 : 06/08/2010: Lac des Isclots (2390m) – Ibon Blanc de Lliterola (2750m)
Start: 7u20
Finish: 19u00
Wandeltijd: 7u15
Afstand: 12km
Klimmen: 1690m
Dalen: 1330m
Weer: Zonnig
Bergtoppen: Pic Gourdon (3034m), Pico Perdiguero (3222m)
Ik stond die ochtend opnieuw om 6u30 op. Begin augustus was dat intussen zowat 20 minuten voor zonsopkomst,
zodat het nog niet echt goed licht was. Het was erg koud vanochtend, alle condens op de tent was helemaal
bevroren. Ik pakte snel in en was rond 7u20 reeds op weg. Het zou een lange en vooral erg ruige dag worden.
Eerste hindernis was de Col des Gours Blancs (2877m), vanwaar ik al meteen de Pic Gourdon (3034m) wou
meepikken. Daarna zou ik door een ultraruige omgeving via de top van Tusse de Montarqué (2889m) afdalen naar de
Refuge du Portillon, en daarna dan de Col de Lliterole Inférieur (2983m) overtrekken, de hoogste col op het traject
van de HRP en in de boekjes beschreven als erg moeilijk. Ik wou bivakkeren aan het Ibon Blanc de Lliterola en van
daaruit dan de volgende ochtend de Pico Perdiguero (3222m) beklimmen, de 5e hoogste top van de Pyreneeën. Kort
gezegd: ik had een van de absolute koninginnenetappes van de tocht voor helemaal aan het einde bewaard.
Ik pikte terug de met steenmannen gemarkeerde HRP-route op en klom links van de beek, die zich opnieuw door
een ondiep ravijntje had geboord, de drempel over tot het Lac du Milieu. Gelukkig was ik gisteren niet tot hier
gelopen, want aan dit opnieuw turquoisekleurige meer werd het plots een heel stuk ruiger en waren er geen
bivakmogelijkheden meer. Het was wel duidelijk dat er van een pad niet echt meer sprake zou zijn tot op de Col
des Gours Blancs (2877m). Ik stak de beek over en worstelde me door puin en blokkenvelden nu tijdelijk in
zuidelijke richting rechts voorbij een breed vooruitgeschoven heuveltje tot ik de basis van een erg steile puinhelling
bereikte. De route werd redelijk goed met steenmannen begeleid. Over een zigzagspoor kroop ik nu erg steil de
puinhelling op. Intussen opende zich een geweldige terugblik doorheen het dal, met op de voorgrond Pic de la
Hourgade (2964m) en in de verte zelfs de toppen van de oostelijke Néouvielle. Eenmaal de puinhelling genomen
kwam ik in een brede kom gevuld met firn terecht. Dit waren de restanten van wat ooit de Glacier des Gours Blancs
was. Alles lag beenhard door de nachtelijke uitstraling tijdens de koude nacht. Ook plassen op rotspartijen waren
bedekt met een opvallend dikke laag ijs. Ik liep nog steeds in de schaduw en allicht lag de temperatuur ook nu nog
rond het vriespunt. Ik liep nu net onder de adembenemend mooie en veelkleurige noordflank van de Pic des Gours
Blancs (3129m) door. Na het kleine firnbekken in oostelijke richting te hebben doorkruist klom ik daarna redelijk
eenvoudig over kleine blokken en verspreide sneeuwvelden verder tot de Col des Gours Blancs (2877m). Dit laatste
gedeelte was verrassend eenvoudig. De moeilijkheden van de klim situeren zich in de eerste plaats op het gedeelte
tussen Lac du Milieu en de top van de puinhelling.

Vanop de col liet zich voor het eerst de superruige Cirque du Portillon zien. De aanblik ervan was ronduit
huiveringwekkend. Overal rond me lag nu een uitsluitend minerale wereld van granieten 3000-ers (onder meer Grand
Queyrat 3060m, Pic Lézat 3107m, Pic Crabioulas 3116m, Pico Rojo 3143m, Pico Perdiguero 3222m, Pic du Portillon
d’Oo 3050m, Seil de la Baque 3110m, Pic des Gours Blancs 3129m, Pic Gourdon 3034m, Pic des Speioles 3065m),
allemaal met razend steile puinhellingen, gletsjerrestanten en grote blokkenvelden aan de basis van hun steile
rotsflanken. De Cirque du Portillon is het echte ruige hart van de Pyreneeën en ook de regio met de hoogste
concentratie aan 3000-ers van het hele gebergte. Een gems vluchtte weg onder de col. Ik vroeg me af wat die hier
in godsnaam deed, want de hele omgeving was voor de rest verstoken van leven. Enkel op beschutte plekjes tussen
de stenen kon zich hier en daar een plukje van het meest opportunistische gras handhaven.
Ik verstopte m’n rugzak en begon verlicht aan de beklimming van de Pic Gourdon (3034m). Ik klom eerst ruim rechts
van de kam, die ik op zowat 3000m dan bereikte na een relatief eenvoudig stuk over weinig steile rotsen. De laatste
meters over de graat tot de top moest er nu en dan geklauterd worden, soms zelfs vrij luchtig. Steenmannen trof ik
niet aan. Mogelijks is het eenvoudiger klimmen iets rechts van de graat. Zo rond 9u10 bereikte ik de top. Het
uitzicht was uiteraard geweldig. Naast alles wat ik hiervoor al heb beschreven keek ik in de diepte nu ook uit op het
Lac Glacé, dat nog voor een groot deel was bedekt met ijsplaten. De duizelingwekkend mooie noordflanken van Pic
Seil de la Baque (3110m) en Pic des Gours Blancs (3129m) lagen nu frontaal in het zicht. Erg mooi was ook de
terugblik op de Gours Blancs en de meertjes van vanochtend. Aan de einder vielen onder meer de toppen van
Vignemale (3298m), Balaitous (3144m), Pic du Campbieil (3173m), Pic Long (3192m) en Pic du Neouvielle (3091m) te
ontwaren. Ik bleef een minuut of tien op de top en daalde dan tevreden terug naar de col.
Het stuk naar Tusse de Montarqué (2889m) kondigde zich aan als superruig. Als ik het zo van hier zag maakte ik me
wat zorgen over het stuk tussen een klein ijsmeertje en de Col du Pluviomètre. Daar moest geklommen worden over
een bijzonder steil uitziend sneeuwveld. Ik zag 3 trekkers behoorlijk knoeien om er af te dalen. Het zag er wel te
doen uit om rechts van de sneeuw een ommetje te maken en zo over rotsen de col te nemen. Maar eerst moest ik
nog afdalen aan de oostflank van de Col des Gours Blancs (2877m). Ook die afdaling was bijzonder steil. Ik boog een
stukje naar rechts af en vermeed zo de sneeuwvelden. Ik had niet veel zin om voor een stukje van 2 minuten mijn
stijgijzers aan te doen. Steeds over puin en blokken trok ik daarna een ultraruige kom door en klom naar het
ijsmeertje toe. Intussen was ik de trekkers van daarnet gekruist. Het waren 3 Hongaarse jongeren die me niet al te
ervaren leken. Vlak aan het ijsmeertje stak ik nu het sneeuwveld naar rechts over en klom dan inderdaad vrij
eenvoudig over de rotsen verder naar de Col du Pluviomètre, die z’n naam te danken had aan een roestig ding
waarmee ze ooit wel regenhoeveelheden zullen hebben gemeten. Vervolgens daalde ik over rotsen en grote blokken
in noordoostelijke richting weer een stukje af tot een col (2790m) ten zuidwesten van Tusse de Montarqué (2889m).
Het was een lastig stuk, waarbij ik onderweg een groepje van 5 Fransen kruiste. Op de col pikte ik een vaag spoor
op, maar dat verloor ik al snel terwijl ik te laag op de zuidoostflank van Tusse de Montarqué (2889m) bleef
klimmen. Tijdelijk over wat gras klom ik met veel zweetvergieten terug naar het juiste spoor, dat steeds in de buurt
van de kam liep. Zo ging het verder tot de uitgestrekte, vlakke top. Er waren enkele muurtjes aanwezig van mensen
die hier reeds hadden gebivakkeerd.

Het was intussen 10u50 geworden en na al dat ruige wandelen was ik weer aan een pauze toe. Vanop deze
strategisch gelegen top keek ik nu uit over de volledige Cirque du Portillon, met in de diepte het stuwmeer Lac du
Portillon, waarop nog 1 zielig ijsschotsje ronddobberde. Mooi was ook het overzicht op de klimroute naar de Col
Inferieur de Lliterole (2983m), die ik straks zou overtrekken. Van hieruit zag het er een stuk simpeler uit dan de Col
des Gours Blancs (2877m) van daarnet, met vooral niet al te steile puinhellingen. Rechts daarvan leek het me er
betrekkelijk eenvoudig om de Perdiguero (3222m) te beklimmen langs de weinig bekende noordgraat. Maar het
mooiste zicht vanop Tusse de Montarqué (2889m) was zonder meer dat op het met grote ijsplaten bedekte Lac
Glacé, met daarachter de machtige Pic des Gours Blancs (3129m) en Pic Gourdon (3034m). Ook de oostflank van die

Pic Gourdon had die kenmerkende roestige banden tussen het graniet zitten.
Ik checkte opnieuw voor GSM-ontvangst, maar hoewel ik erg diep de dalen inkeek opnieuw zonder succes. Het was
opvallend hoe weinig ontvangst hier was in de Luchonnois. Ik bleef nog een tijdje zitten om iets te eten en te
drinken. Rond 11u15 ging ik terug op pad. Ik liep tot de noordelijke zijde van de top en begon op een erg steil maar
duidelijk zichtbaar en met steenmannen gemarkeerd pad in oostelijke richting af te dalen naar de Refuge du
Portillon. Blijkbaar liep ik niet goed op te letten, want zowat halfweg slaagde ik er toch weer in om het pad kwijt
te spelen. Op goed gevoel zocht ik me zelf verder een weg naar beneden. Hier en daar werd de helling doorsneden
door een rotswandje, dat ik telkens voorzichtig afklauterde. Zonder al te veel problemen kwam ik vlak voor de hut
weer op de juiste route terecht. Ik zette m’n rugzak af op het terras en ging naar binnen. Ik had immers besloten
om naar huis te proberen bellen voor in het geval de Fransen van gisteren m’n bericht niet hadden verzonden. De
gardiens waren net bezig aan hun middagmaal, dus keerde ik een half uurtje later terug. Bellen was hier geen enkel
probleem: ik moest eerst naar huis bellen om het telefoonnummer van de refuge door te geven, waarna m’n ouders
konden terugbellen. De Fransen hadden zich gisteren blijkbaar goed van hun taak gekweten, want ’s avonds was ik
België een berichtje aangekomen met als tekst: “Votre fils Willem fait bien, ik se trouve dans le secteur des Gours
Blancs”. Ik vertelde nog dat ik verwachtte overmorgen in Luchon aan te komen. Ik kocht ook nog 2 boterhammen
met kaas. Ik was immers tot de constatatie gekomen dat de etensvoorraad die ik in Bielsa had gekocht net niet zou
volstaan tot Luchon. Blijkbaar ging m’n dagelijks verbruik na 5 weken stilaan boven de 4500kCal per dag.
Op het terras kletste ik nog wat met een paar gekke Australiërs, die voor het eerst echte bergen zagen en blijkbaar
nog niet echt gewoon waren om het berglandschap te “lezen”. Daarnet waren ze afgedaald van de Col de Lliterole
Inferieur (2983m), maar dat dan niet over de normale route langs de noordzijde van de met puin gevulde kom, maar
wel aan de andere zijde onder de Pico Rojo (3143m) “omdat die helling er egaler uitzag”. Egaler misschien wel,
maar het was wel een immens steile puinhelling waar ze uiteraard in de problemen waren gekomen. Nadat m’n
boterhammen op waren ging ik terug op pad. Het was intussen al 13u. Ik maakte van het Ibon Blanc de Lliterola m’n
einddoel van de dag, en besloot onderweg nog de Pico Rojo (3143m) mee te pikken vanop de col.
Ik stak de stuwdam over en liep aan de andere zijde over een smal en luchtig pad onder een rotswand door. Daarna
begon het meteen erg steil door het gras te klimmen over een met steenmannen gemarkeerd spoor. Na een klein
puinveldje te zijn overgestoken bleef het spoor langs enkele rotspartijen zoveel mogelijk hoogte winnen op relatief
eenvoudig terrein alvorens finaal definitief het puin te betreden. Over een afwisseling van puinhellingen en kleine
sneeuwveldjes klom ik nu relatief steil verder omhoog. Het aantal steenmannen was hier geringer, maar de route lag
nogal voor de hand. Intussen was de terugblik op het Lac du Portillon, met daarachter Pic des Spijoles (3065m), Pic
Gourdon (3034m), Pic des Gours Blancs (3129m) en Seil de la Baqué (3110m) met z’n mooie hangende gletsjer, erg
spectaculair. Zo’n 50m onder de col vlakte de klim plots uit en kwam ik in een kom terecht die nog volledig met
sneeuw gevuld was. Het sneeuwveld liep door tot net onder de col. De helling was niet al te steil en de sneeuw was
door de middagzon voldoende zacht geworden, zodat ik m’n stijgijzers niet nodig had voor deze laatste passage.
Rond 14u bereikte ik na een gezien de hoogte relatief eenvoudige klim de Col Inferieur de Lliterole (2983m), de
hoogste col langs het traject van de HRP.

De aanblik van Spanje was al net zo ruig als die van Frankrijk. De volledige weg naar het nog deels met ijs bedekte
Ibon Blanc de Lliterola bestond uit één gigantisch sneeuwveld, met korter onder de col een nog volledig met ijs
bedekt meertje. Daarachter toonde zich het Maladeta-massief, met net in beeld de Pico de Aneto (3404m),
Pyreneeën’s hoogte berg. Net onder de col was het sneeuwveld betrekkelijk steil, maar het zag er niet zo
zorgwekkend uit als de boekjes me hadden doen geloven. Ik nam opnieuw een pauze, waarbij een groepje erg
luidruchtige Spanjaarden me danig op de zenuwen werkte. Intussen was net boven ons een groepje van 4 aan het
afdalen van de Pico Rojo (3143m), de berg die ik als mogelijk top had aangekruist. Na een relatief steil
sneeuwveldje zag de beklimming er goed te doen uit. Maar intussen had al ik besloten om hier gewoon de col over
te steken en af te dalen. Ik had een echte superdag, liep spelenderwijs de ruigste cols over. Daarom besloot ik om
vandaag reeds de Pico Perdiguero (3222m) aan te vallen. Dat was vanaf het Ibon Blanc de Lliterola nog een stevige
brok van 470m klimmen en dalen.
Rond 14u35 begon ik aan de afdaling. Ik klauterde de eerste meters onder de col naar beneden tot aan het steile
sneeuwveld, waar ik op een platte rots m’n stijgijzers aangespte en m’n pickel ter hand nam. De hellingsgraad net
onder de col bedroeg zo’n 35 à 40°, met daarna nog een lang stuk van pakweg 30°. Erg steil dus en zonder
materiaal allicht op het randje, maar erg gevaarlijk vond ik het hier niet omdat je in het geval van een glijpartij
een lange “run-out” zone had in de nabijheid van het ijsmeertje. Behalve wanneer er laat in het seizoen nog meer
stenen komen bloot te liggen, zou een slipper hier volgens mij dus geen al te kwalijke gevolgen hebben. De
sneeuwvelden op cols als Collado de Letrero (2690m) of Collado de Tebarray (2782m) eerder op de tocht in het
Balaitous-massief vond ik een heel stuk gevaarlijker. Daar had je bij een valpartij zonder pickel geen enkele kans en
vloog je ongetwijfeld met volle snelheid in de puinhellingen. Op m’n stijgijzers kon ik bijna huppelend verder naar
beneden. Na goed 20 minuten zat de afdaling er al op. Aan de noordwestzijde van het Ibon Blanc trof ik boven de
grote en puinige alluviale vlakte een grote circelvormige stenen muur aan waar m’n tent net in paste. Ik twijfelde
niet lang en liet hier m’n rugzak achter met het oog op een bivak straks.
Ik nam nog een lange pauze om te eten en drinken en om m’n lichaam nog wat te laten recupereren alvorens aan

de lange klim naar Pico Perdiguero (3222m) te beginnen. Na m’n waterzak te hebben bijgevuld ging ik om 15u45 op
pad. Ik traverseerde over een zachtt sneeuwveld langs de zuidwestelijke oever naar de andere kant van het meer.
Alle kleinere ijsplaten waren door de wind bijeen geblazen aan de zuidpunt van het wateroppervlak. Ik klom nu
redelijk steil links omhoog over een sneeuwveld en kwam iets hoger de eerste steenmannen tegen die de
normaalroute naar de top markeerden. Tot op een hoogte van zowat 3100m klom ik nu onophoudelijk en zonder veel
overzicht over blokken omhoog. De route was goed begeleid door steenmannen. Na dat lange en lastige stuk
profileerde zich stilaan de oostgraat van de berg, die al snel smaller werd en begon uit te vlakken, waarbij de top
voor het eerst in zicht kwam. Het was echter nog een heel eind, bijna een volle horizontale kilometer. Steeds over
blokken vervolgde ik relatief eenvoudig de graat, waarbij ik onderweg over een onopvallend secundair topje wipte
en iets verder tijdelijk links van de graat moest uitwijken toen die wat geaccidenteerder werd. Het laatste stuk
verliep opnieuw erg eenvoudig over kleine blokken. Om 16u50 bereikte ik de top van de Pico Perdiguero (3222m). Ik
stond op de 5e hoogste hoofdtop van de Pyreneeënketen en de op één na hoogste van de grenskam. Van die vijf
(Aneto 3404m, Posets 3375m, Monte Perdido 3355m, Vignemale 3298m, Perdiguero 3222m), die ik nu gespreid over 3
zomers allemaal had beklommen, was dit samen met de Posets met voorsprong de makkelijkste.
Ook al kon het niet tippen aan dat vanop Monte Perdido (3355m) of Vignemale (3298m), het uitzicht was grandioos
te noemen. Het w as helder weer met ondanks het tijdstip van de dag een erg doorzichtige atmosfeer. In het zuiden
domineerde het massief van Posets (3375m). Mooi waren vooral de valleien aan de oostelijke zijde van het massief,
zoals het Valle de Batiziellas waar ik 3 jaar geleden doorheen was getrokken. Ik kon alle meertjes herkennen die ik
toen was voorbij gesneld, in ijltempo dalend voor naderend onweer. Verder weg was ook de top van Cotiella
(2912m) nog steeds te zien. In westelijke richting was het zicht er eentje in twee etages, met op de voorgrond het
sierlijke en superruige kwartet Seil de la Baque (3110m), Pic des Gours Blancs (3129m), Pic Gourdon (3034m) en Pic
des Spijoles (3065m). Daaronder was het Lac du Portillon zichtbaar. Achter deze toppen waren aan de horizon onder
meer Punta Suelza (2972m), Monte Perdido (3355m), Bachimala (3174m), Vignemale (3298m), Balaitous (3144m), Pic
Long (3192m) en Pic de Neouvielle (3091m) zichtbaar. De Balaitous (3144m) werd daarmee meteen ook officieel de
enige berg die ik vanop álle uitzichtstoppen die ik 35 dagen lang had beklommen had zien liggen. Van de 3000-ers
van de Cirque du Portillon maakte voor de rest vooral de Grand Queyrat (3060m) een diepe indruk met zijn machtige
westelijke flank. In het noordoosten kwamen voor het eerst de toppen aan de noordzijde van het groene Vall d’Aran
opvallend in beeld, zoals Tuc de la Serre Haute (2705m), Pic de Mauberme (2880m) en Mont Valier (2838m). Veel
verder weg was opnieuw de Pic d’Estats (3143m) duidelijk zichtbaar. In het oosten en zuidoosten tenslotte toonden
zich de welbekende toppen van de Aigues Tortes en natuurlijk het Maladeta-massief met Pico de Aneto (3404m) en
Pico de Vallibierna (3062m), waar ik twee jaar geleden nog op de top had overnacht.

Ik bleef een hele tijd genieten op de top, wachtend op het licht dat zachter werd met het vallen van de avond.
Tegelijk vloekte ik inwendig wat af toen ik zag dat er pal op de top tussen de blokken in een klein plekje was
vrijgemaakt waar een topbivak voor een solotrekker perfect mogelijk was. De omstandigheden daarvoor waren ook
ronduit ideaal. Helaas stonden mijn spullen beneden, anders had ik geen seconde getwijfeld…
Ik bleef meer dan een uur op de top. Rond 18u achtte ik dan de tijd gekomen om terug af te dalen, in de eerste
plaats omdat ik vreesde dat het vrij steile sneeuwveld waarover ik langs het meer had getraverseerd al snel
behoorlijk glad zou worden door de beginnende uitstraling. Ik daalde weer volledig de kam af en dook daarna gigidst
door steenmannen door de blokkenwildernis steil omlaag naar de zuidpunt van het meer, dat al deels in de schaduw
lag. Het sneeuwveld was inderdaad al een stuk harder dan daarnet. Terwijl ik het aan het overglibberen was, zag ik
twee trekkers afdalen naar het meer vanaf de Col Inferieur de Lliterole (2983m). Ze bleven regelmatig even staan,
duidelijk op zoek naar een bivakplaats. Uiteindelijk viel hun oog op mijn plekje, aan de stenen omwalling aan de
noordzijde van het meer. Mijn rugzak konden ze uiteraard niet zien staan en ze begonnen af te dalen. Ik versnelde
mijn pas en bereikte mijn rugzak toen ze nog zowat 200m te stappen hadden. Meteen begon ik ostentatief m’n tent
uit te pakken om te tonen dat dit mijn plaats was. De psychologische oorlogsvoering deed z’n werk, want ze dropen
af en traverseerden hoog boven het meer verder op zoek naar een andere plaats.
Al snel werd het behoorlijk fris rond het meer. Ik bivakkeerde dan ook op meer dan 2750m. Ik maakte nog soep en
een spaghetteriamaaltijd en at die met veel smaak op. Ik voelde met geweldig. Het was vandaag de langste en
ruigste etappe van de hele tocht geweest, maar toch voelde ik me nog alsof ik nog wel een berg aankon. Het was
dat fantastische gevoel van fysieke onaantastbaarheid waar ik zo op kick, maar dat je helaas pas na weken stappen
kan bereiken. Een gevoel dat ook je geest in een hogere versnelling doet schakelen en waarmee je bergen kan
verzetten. Kon ik dat gevoel maar het hele jaar door hebben…

Dag 36 : 07/08/2010: Ibon Blanc Lliterola (2750m) – Ibon de Gorgutas (2320m)
Start: 8u10
Finish: 14u30
Wandeltijd: 5u05
Afstand: 14km
Klimmen: 1000m
Dalen: 1430m
Weer: Zonnig of licht bewolkt, droog en warm
Bergtoppen: Pic Sacroux (2676m)

Na de lange dag van gisteren deed ik het ‘s ochtends wat rustiger aan. Ik stond pas op rond 7u15, pakte in, en
begon zo rond 8u10 te stappen. Er stond nog één hoge en ruige col op het menu voor ik morgen Luchon zou
bereiken, een col waar ik meteen aan zou beginnen: Portal de Remune (2817m). Die zou me toelaten om af te dalen
in het Valle de Remune en zo Hospital de Benasque (1730m) te bereiken. Van daaruit zou ik dan Frankrijk intrekken
over de Port Vieil (2684m), een col waar ik toch ook nog wat blokken vreesde aan de Franse zijde. Bivakkeren wou
ik doen aan één van de meertjes onder die col, het Lac du Port Vieil of het Lac Célinda. Het zou dus opnieuw een
stevige etappe worden met de nodige hindernissen onderweg.
Langzaam klimmend tussen de rotsen boven de noordoostelijke oever van het meer baande ik me een weg naar
Portal de Remune (2817m), tijdens het tweede deel van de klim aansluiting vindend op het met steenmannen
gemarkeerde HRP-traject. Daarbij had ik nu een mooi overzicht op de oostelijke zijde van de Perdiguero (3222m)
waarlangs ik gisteren omhoog was gekropen. Na minder dan een kwartier stappen bereikte ik reeds de col, waar ik al
meteen even pauze nam om wat foto’s te maken van de omgeving van het meer. De terugblik over de route vanaf
de Col Inferieur de Lliterole (2983m) was vanaf hier erg overzichtelijk. Vanaf de col bleef ik een steenmannenspoor
volgen, dat steeds in zuidoostelijke richting (min of meer richting de top van Pico de Remune 2876m) afdaalde over
een afwisseling van platte granieten rotspartijen en uitgestrekte sneeuwvelden. Door die daalrichting schijnbaar
haaks op het dal werden de veel te steile rotswanden net oostelijk onder de col vermeden. Na een hele poos boog
de route dan scherp naar links af en daalde ik continu over puin en blokken erg ruig verder tot in het erg mooie
dalhoofd van het Valle de Remune, met een beek die midden tussen de blokken die waren afgedonderd van de steile
flanken van Forca de Remune (2935m) en Pic de Maupas (3109m) door een groene vlakte stroomde. Toen ik daar
bijna was aangekomen kruiste ik stilaan de eerste tegenliggers die in Hospital de Benasque waren vertrokken. Het
was een zaterdag midden in het hoogseizoen en dat zou ik straks nog wel merken.

Ik hield een korte pauze om wat te eten en mijn waterzak bij te vullen. Het was erg warm en windstil weer en
ondanks het ochtendlijke uur had ik al goed lopen zweten. De rest van de afdaling doorheen het Valle de Remune
was steeds erg ruig en kostte me veel meer tijd dan ik op voorhand had verwacht. Op veel plaatsen had de beek
zich een weg gebaand door kloofjes die met blokken gevuld waren. Op sommige plaatsen aan de basis van
lawinehellingen hielden zich zelfs nog sneeuwbruggen boven het water staande. Voorzichtig baande ik me een weg
naar beneden, waarbij ik steeds meer dagjesmensen kruiste. Eén ervan, een Spanjaard van rond de 50, hield me
tegen om de weg naar de Ibones de Remune te vragen. Ik wees snel naar de plaats waar ik dacht dat ze lagen en
maakte dat ik weg was, want de vent had een ondraaglijke lijfgeur en trok een lange sliert vliegen achter zich aan.
Intussen trof ik naast steenmannen ook wat markering aan onder de vorm van blauwe stippen en later ook dubbele
rode streepjes. Vanaf een groene vlakte op zowat 2200m werd het pad stilaan wat eenvoudiger, maar ook daarna
nog werd de weg regelmatig versperd door kleine blokkenveldjes. Het was een erg vermoeiend stuk en de
hoogtemeters kropen tergend traag voorbij. Pas voorbij een opvallende tandrots rechts van de beek dook ik stilaan
steiler onder de boomgrens en werd de route erg eenvoudig.
Rond 11u35 bereikte ik dan Hospital de Benasque, waar het werkelijk zwart zag van de dagjesmensen, die me
allemaal aangaapten alsof ik van Pluto kwam. 35 dagen niet scheren en overdreven bruin zijn is duidelijk genoeg om
maatschappelijk verstoten te worden. Ik ging het hotel binnen en kocht bij de zich kranig houdende man achter de
bar twee belegde broodjes met kaas. Eenmaal terug buiten zocht ik een plekje in het gras een eindje van de
mensenstromen vandaag en schrokte de 60cm belegd strokbrood allemaal naar binnen. Ik had nog quasi niet
gepauzeerd vandaag en bleef dan ook een hele poos in het gras liggen. Pas rond 13u ging ik terug op pad. Na de
vele ruige trajecten van de voorbije dagen had ik niet meer zoveel zin om ook nog de blokkenvelden van Port Vieil
(2676m) over te trekken. Ik besloot om in plaats daarvan via de Port de la Glère (2367m) Frankrijk in te trekken,
maar vanavond nog net voor de grens te bivakkeren aan het Ibon de Gorgutas. Vanavond kon ik dan nog de Pic de
Sacroux (2676m) op de grenskam meepikken voor de zonsondergang.
De hele route tot het meer verliep over een niet te missen pad en was gemarkeerd met een dubbele groene streep.
Aanvankelijk klom het behoorlijk steil door het bos omhoog. Ik kruiste vele dagjesmensen en zag enkele daarvan op
hun bek gaan wanneer ze met modderige schoenen over een rotspartijtje moesten afdalen. De dame van een ouder
Hollands koppel keek voor het passeren even aan en riep toen luid tegen haar man uit “nou, die gozer met z’n
bolletjespet moet nodig eens naar de kapper!”, waarop ik bij het kruisen grijnzend “goeiedag” zei. Bij het
uitklimmen van het bos op zowat 2000m werd het vervolg van de klim erg overzichtelijk. Ik stak via een klein brugje
de beek over die vanaf de Port Vieil (2676m) naar beneden kwam gestroomd. Vlak voor m’n voeten ritselde in het
gras een adder weg. Via een erg brede haarspeld en tenslotte een stuk over een ruggetje bereikte ik rond 14u30 het
mooie Ibon de Gorgutas. Er zaten nog tientallen dagjesmensen aan de zuidzijde van het meer, de enige plaats die
geschikt leek om te bivakkeren. Ik zocht me een tijdelijk onderkomen aan de zuidoostzijde van het meer en waste
wat kleren. Morgen in Luchon wou ik min of meer proper setje kledij ter beschikking hebben om er toch een beetje
beschaafd bij te lopen. Ik verveelde me te pletter terwijl ik wachtte tot eindelijk alle dagjesmensen rond 18u waren
begonnen aan de afdaling. Toen ging ik m’n tent opzetten vlak bij de outflow van de beek. Het was overigens een
erg mooie bivakplaats, waarbij ik maar even het heuveltje achter de tent moest oplopen voor een machtig uitzicht
op de vergletsjerde noordwand van het Maladata-massief. Iets later kwam nog een Frans koppel aan dat enkele
tientallen meters verderop een stekje koos. Een gezin kwam nog vanuit het dal omhoog geklommen en de kinderen
gingen helemaal wild aan een miniscuul sneeuwveldje dat nog standhield langs het pad. Een kwartiertje later

daalden ze terug af. Ik maakte een warme maaltijd en knoopte rond 18u45 mijn schoenen opnieuw aan voor de
beklimming van Pic de Sacroux (2676m).
Ik klom eerst over het pad verder naar de Port de la Glère (2367m), en sloeg op de col linksaf op een vrij duidelijk
spoor dat langs de Spaanse zijde van de kam door een dalletje verder omhoog klom. De terugblik op het meer, dat
nog net in de zon lag, met daarachter het Maladeta-massief, was erg mooi. Aanvankelijk klom ik nog vooral op gras,
maar hogerop moest ik ook een sneeuwveld en enkele puinwaaiers oversteken. Op goed 2500m boog de route, die nu
gemarkeerd was met groene stippen, af naar rechts. Vrij steil maar relatief eenvoudig klom ik tussen een kudde
geiten over een soort natuurlijke tredes over de rotsen door tot een colletje net onder de top (2676m). Vanaf daar
was het nog heel even vrij steil over een puinig zigzagspoor verder klimmen tot boven. Al bij al was het een. Dit
relatief ‘lage’ topje bood bijzonder mooie overzichten op het Maladeta-massief, waar de gletsjers gestreeld werden
door het zachte avondlicht. Opvallend was ook het zicht op toppen als Tuc dera Mina (2708m) en Pic de Sauvegarde
(2738m) op de grenskam, die een verrassend spitse en ontoegankelijke aanblik hadden. Toch had ik die tweede top
twee jaar geleden zonder problemen beklommen. Daarachter waren onder meer de gevorkte Forcanada (2881m) en
Col de Mulleres (2909m) zichtbaar, de meest gevreesde col langs het HRP-traject. Ook de toppen rond het Vall
d’Aran waren opnieuw te zien, net als de vriendelijke, groene aanblik van valleien rond Luchon.
Ik bleef wachten op de top wachten op de zonsondergang. Daarbij sjeesden me geregeld op korte afstand gieren
voorbij, een prachtig gezicht. Rond 21u ontvlamden de toppen rond Pic de Sauvegarde, in de Aigues Tortes en
natuurlijk het Maladata-massief in een helderrode alpenglow. Het was een mooi slot van een grootse tocht. Toen het
licht op alle toppen uit was begon ik aan de afdaling, een afdaling waarin ik al mijn positieve energie samenbalde
en na snel maar voorzichtig de rotsen te zijn afgedaald al huppelend, springend en kirrend van de pret de
sneeuwvelden doorgleed en de rotsen overzweefde in de richting van m’n tent. Wat een feest! Na precies 17
minuten had ik er de 350 daalmeters opzitten. Met m’n ogen wijd opengesperd van de adrenaline en het genot bleef
ik nog een hele tijd buiten in het gras nagenieten en turen naar de sterren alvorens ik moe genoeg was om te
kunnen gaan slapen. Morgen moest ik naar beneden, naar de beschaving. Ik zag er alweer erg hard tegenop. Het had
hier gerust nog een weekje langer mogen duren.

Dag 37 : 08/08/2010: Ibon de Gorgutas (2320m) – Cirque du Lis (1110m)
Start: 7u40
Finish: 11u20
Wandeltijd: 3u20
Afstand: 11km
Klimmen: 400m
Dalen: 1610m
Weer: Zonnig en warm
Ik stond op rond 6u45 om de eerste zonnestralen te kunnen bewonderen op het Maladeta-massief. Dat werd echter
een tegenvaller door de aanwezigheid van nogal wat hoge bewolking aan de oostelijke hemel. Ik pakte in en ging
een klein uur later op pad. Al na enkele minuten stond ik opnieuw op de Port de la Glère (2367m). In tegenstelling
tot gisteren begon ik nu meteen te dalen aan de Franse zijde van de col, waarbij ik een met gele stippen
gemarkeerd pad oppikte. Kort onder de col moest ik al meteen een vrij steile puinhelling afdalen en daarna zelfs een
sneeuwveld oversteken, dat zich hier zelfs diep in augustus nog wist te handhaven. Ook daarna nog was het een lang
stuk dalen over losliggende stenen. Het was van dat puin met net de verkeerde afmetingen: te grof om door naar
beneden te kunnen glijden, te fijn om stabiel te zijn. Tot drie maal toe rolde een steen net onder m’n voet weg. De
derde keer kon ik een luide “godverdoeme!” niet onderdrukken. Zoals altijd op een afdaaldag naar de beschaving
had ik niet veel zin meer in problemen onderweg.

Na een tijdje ging het puin over in een goed volgbaar pad door het gras en tussen lage struikjes, dat in erg brede en
weinig steile haarspelden naar beneden kronkelde. Het was mooi wandelen in de groene Cirque de la Glère. Toen ik
op 1900m stilaan de boomgrens bereikte, sloeg ik in een haarspeldbocht linksaf op een duidelijk pad dat ik van
bovenuit al had zich liggen. Ook deze route, die met een lange traversé de aansluiting maakte op het pad vanuit het
dal naar de Col de Sacroux (2034m), was met gele stippen gemarkeerd. Licht dalend liep ik onder enkele
rotswandjes op de steile noordoosthellingen van Pic de Sacroux (2676m) door. Ik pikte het pad naar de col op, dat
iets vager en doorheen het gras opnieuw 200m klom. Ik zweette als een paard. Het was warm en vochtig weer en ik
hield er goed de vaart in omdat ik graag voor de siësta Luchon wou bereiken. Pas toen ik daar uiteindelijk rond de
middag aankwam kwam ik tot de constatatie dat het allemaal niet veel zin had gehad. Ik was compleet uit het oog
verloren dat vandaag een zondag was en alle winkels sowiezo gesloten waren.
Ook het Vallée de Bouneu aan de andere zijde van de col blonk uit door een rustieke schoonheid. Wat verderop was
een koppel bij hun tent bezig aan de ochtendrituelen. Ze hadden een prachtig bivakplekje gevonden op een klein
terrasje zo’n 50m onder het pad en met een geweldig zicht door het dal. Ik daalde kort af net onder de col en
traverseerde daarna licht klimmend het hele dalhoofd door naar de Col de Pinata (2152m). Het was een erg mooi
stuk. Mensen die graag in het groen lopen kunnen hier erg mooie tochten uitzetten. Zo rond 9u35 bereikte ik de
bijzonder fraaie Col de Pinata. Ze bestond uit een ranke rotsband en bood een prachtig overzicht op de 3000-ers op
de grenskam, zoals Pic del Bom (3008m), Pic de Maupas (3109m), Pic de Crabioulas (3116m), Pic Lézat (3107m) en
Grand Queyrat (3060m). Daaronder kon ik net het grillige Lac Vert ontwaren. Ik hield een korte pauze om wat te
eten en te drinken. Daarbij deed ik m’n kletsnatte shirt uit en legde het wat in de zon. Een meter of 100 onder de
col kwam vanuit de Cirque du Lis een eerste groepje dagjesmensen omhoog geklommen. Ik ging nog snel kakken aan
de andere zijde van de col aangezien ik tot beneden niet veel rust meer verwachtte.

Er stond enkel nog de slotafdaling van goed 1000m naar de Auberge du Lis op het programma, vanwaar ik zou
proberen liften naar Luchon. De eerste honderden meters over een mooi zigzagend pad en met mooie uitzichten op
de grenskam waren nog genietbaar, maar daarna dook ik het bos in en zwom ik tegen een niet aflatende stroom
dagjesmensen in, die me weer allemaal aangaapten. Ik nam niet echt de tijd om een kijkje te nemen bij de vele
watervallen langs de route, maar daalde snel verder af. Na minder dan anderhalf uur had ik er de hele afdaling
opzitten. Ik stak de parking over en ging op het terras van de Auberge een wafel eten. Daarna had ik al erg snel een
lift te pakken naar Luchon. M’n meer dan geslaagde 37-daagse onzwerving door de Westelijke en Centrale Pyreneeën
zat erop, maar daarmee nog niet m’n Pyreneeënavontuur anno 2010. De dag erop nam ik immers de trein naar
l’Hospitalet près d’Andorre, vanwaar ik nog 9 dagen zou rondtrekken doorheen zuidelijk en westelijk Andorra en het
massief van de Pic d’Estats.

Conclusie
Nodeloos te zeggen dat ik er een meer dan geslaagde tocht heb opzitten. Absolute topmomenten
waren uiteraard de bivaks op Vignemale en Bachimala, maar ook tijdens de rest van de tocht en zeker
de laatste twee weken was het hoogtepunten aaneenbreien. Een grote aanrader voor wie niet van het
ruige graniet houdt vond ik ook de minder bekende Spaanse kalksteenmassieven van Bisaurin en
Tendenera. Mooie vaststelling voor mezelf was dat ik door het geregeld inbouwen van kortere etappe’s
en door mezelf geen strenge doelstelling op te leggen geen mentaal ‘verzadigingsgevoel’ bereikte zoals
tijdens m’n oversteek drie jaar geleden. Het had gerust dubbel zo lang mogen duren.

Transport (aanvullingen welkom!):
VIA DE FRANSE ZIJDE:
Belangrijkste aanknopingspunten aan de Franse zijde van de grenskam zijn Pau, Tarbes en Lourdes. Alle drie zijn met de TGV
en de nachttrein rechtstreeks te bereiken vanuit Parijs. Bestel exact 3 maanden op voorhand voor de goedkoopste tarieven
(gaat tot 50€ h/t vanuit Parijs). Website: http://www.tgv-europe.be/fr/
Pau is ook bereikbaar per vliegtuig (met Ryanair vanuit Charleroi)
Lokaal transport:
Vallée d’Aspe (Lescun, Urdos, Col du Somport): buslijn van TER Aquitaine. Dienstregeling via: http://www.tersncf.com/Regions/aquitaine/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
Vallée d’Ossau: bussen van Citram Pyrénées. Lijn 0825 rijdt van Pau tot Laruns en Gourette. Dienstregeling via:
http://www.citrampyrenees.fr/index.php?page=horaires
Vanuit Laruns rijdt 2x daags een busje naar Col du Pourtalet: dienstregeling is in de zomermaanden te vinden op
http://www.ossau-pyrenees.com (of google “picbus Laruns”)
Cauterets:
5x
per
dag
een
bus
vanuit
Lourdes
(ligne
935).
Dienstregeling
op http://www.tersncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
Om de 2 uur rijdt er vanuit Cauterets een bus tot Pont d’Espagne.

Luz-St-Sauveur: 4x per dag een bus vanuit Lourdes (ligne 935). Bus rijdt verder tot Barèges (Col du Tourmalet).
Dienstregeling
op
http://www.tersncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
Gavarnie, Gèdre: 2x per dag bus van/naar Lourdes, 2x per dag van/naar Luz. Dienstregeling op http://www.transportsmaligne.fr/ (Maligne des Gaves)
Lac des Gloriettes, Cirque du Troumouse: Om de verkeersdrukte op de kleine toegangswegjes te beperken zouden er vanaf
de zomer van 2011 navettes rijden vanuit Gèdre.
2x
per
dag
bussen
vanuit
Tarbes
(lijn
934).
Dienstregelingen: http://www.terLa
Mongie:
sncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
Saint-Lary en Piau-Engaly: 9 bussen per dag vanuit Tarbes naar Saint-Lary, rijdt 2x daags verder tot Piau-Engaly (lijn 933).
Dienstregelingen:
http://www.tersncf.com/Regions/midi_pyrenees/Fr/Se_deplacer_en_TER/Avant_mon_voyage/Fiches_horaires/Default.aspx
Loudenvielle: in de zomer bussen vanuit Arreau (dat te bereiken is buslijn 933 vanuit Tarbes). Dienstregelingen:
http://www.vallee-du-louron.com/fr/acces.php
Luchon: Luchon is met rechtstreekse nachttreinen bereikbaar vanuit Parijs. Zie http://www.tgv-europe.be/fr/ (drie maand
op voorhand boeken voor goedkope tarieven!). Daarnaast ook met lokale treinen vanuit Toulouse (www.ter-sncf.fr).
Vanuit Luchon rijden er in het zomerseizoen 2x per dag navettes naar Astau (Lac d’Oo) en Hospice de France.
Dienstregeling op http://www.luchon.com/accueil/focus/idee-grand-air-ete/navettes-montagne.aspx

VIA DE SPAANSE ZIJDE
Aanknopingspunt is Zaragoza, dat best te bereiken is per vliegtuig. Ryanair heeft een dagelijkse vlucht vanuit Charleroi.
Lokaal transport:
De busmaatschappij in Aragon heeft Alosa. Ze hebben een handige website met prijsbereking waarop alle dienstregelingen te
vinden zijn: http://www.alosa.es/rutas-horarios-precios/lineas.asp
Overstappen moet soms in Sabinanigo (6x per dag vanuit Zaragoza, lijn Zaragoza – Sabinanigo), Huesca (elk uur vanuit
Zaragoza, lijn Zaragoza – Huesca) of Ainsa (1x per dag vanuit Sabinanigo, lijn Sabinanigo – Ainsa)
Valle de Canfranc (Canfranc, Canfranc-Estacion, Col du Somport, Astun: 2x per dag vanuit Zaragoza (lijn Zaragoza –
Astun).
2x
per
dag
rijdt
een
rechtstreekse
trein
van
Zaragoza
tot
Canfranc-Estacion:
zie
http://www.renfe.com/viajeros/index.html
Valle de Tena (Panticosa, Sallent, Escarilla, Formigal): 1x per dag rechtstreeks vanuit Zaragoza (lijn Zaragoza – Formigal),
3x per dag vanuit Sabinanigo (lijn Sabinanigo – Formigal)
Torla (Valle de Ordesa: 1x per dag vanuit Sabinanigo (lijn Sabinanigo – Broto). Vanuit Torla rijden in de zomer om de 20
minuten bussen naar parking Pradera in de Ordesa-canyon
Bielsa: 1x per dag vanuit Ainsa met lokale bus, dienstregeling zie http://www.bielsa.com/index.php?
option=com_content&task=view&id=106
Benasque: 2x per dag vanuit Huesca (lijn Huesca – Benasque). Vanuit Benasque rijden in de zomer om de twee uur bussen
naar Hospital de Benasque en La Besurta.

Reacties
scabiosa op 06 april 2011 om 18:27
Super!!
Zalige foto’s! (de tekst heb ik niet helemaal gelezen

)

Deze zomer wil ik ook een deel van de Pyreneeën afstappen, waarschijnlijk wordt het grotendeels de
HRP met wat improvisaties er omheen. Nu ben ik nog wat aan het twijfelen over welk gebied. Ik heb
de indruk dat het gebied voor en na Gavarnie toch wel het meeste indruk maakte (La Facha,
Vignemale en Bachimala...) en ook wel met de mooiste foto’s.
Kan je dit beamen?
En hoe zit het in dat gebied op het vlak van veel volk?
Want ik vind het wel leuk om niet al te veel mensen tegen te komen…
Of is er een bepaalde etappe waarvan je denkt “die is hét!”?
Hehe, in elk geval respect!!
Emmanuel

Willem op 11 april 2011 om 22:14
Hola Emmanual!
Als je die gebieden zo opnoemt, dan ben je duidelijk op zoek naar de stukken met het hoogste
spektakelgehalte, met het ‘voel-je-nietig’-gevoel. Dan moet je ‘t inderdaad gaan zoeken tussen
pakweg Balaitous en de Aiguestortes (al is het Estats-massief ook meer dan de moeite).
Echt veel volk zal je enkel aantreffen op dagwandelafstand van de parkings, vooral dan rond Cauterets
en Gavernie, in de ruime omgeving van Luchon en in het Aneto-massief. In de meer ontoegankelijke
delen hoog in het Valle de Ara en in de massieven van vooral Balaitous, Posets, Bachimala en Cotiella
is het erg rustig, zeker als je wat minder bekende routes opzoekt. Ook daarbuiten loop je echter soms
uren alleen als je van de platgetreden paden afgaat.
Echte etappe’s die ver boven de rest uitschieten… er staat een overvloed aan verslagen en foto’s op
de site en aan de hand daarvan beslis je gewoon best zelf. Volgens mij is dat erg persoonlijk en
vooral afhankelijk van het geluk om op het juiste moment op de juiste plaats te staan. Mijn enige
goede raad: zorg gewoon dat je ‘s avonds niet zoals bijna iedereen aan je tent of refuge blijft kleven,
maar spaar wat energie op en ga nog een bergje op! Dan volgen de topmomenten vanzelf wel

scabiosa op 13 april 2011 om 9:26
Hehe
OK! Danke sehr!
Waarschijnlijk zullen we idd voor het spektakelgehalte gaan… al heb ik stiekem ook wel zin om een

van de meer desolate gebieden te bewandelen, maar die zullen wel niet weglopen!
Merci

intooosl op 08 september 2011 om 17:11
how many time i do not do what i want to do but do what i dont want to do
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