
Pyreneeënoversteek 2007 

 

Deel 6 : Langs de Aneto en door de 
AiguësTortes 
 
07/08/2007 : Dag 34 : Benasque – Pllan des Aigualluts 
Vertrek : 11u15 
Aankomst : 17u15 
Wandeltijd : 4u05 
Afstand : 16km 
Klimmen : 850m 
Dalen : 50m 
 
De wekker stond vanochtend om 7u50, omdat we om 9u een bus konden nemen naar 
Camping Aneto om daar de tocht te vervolgen. Om 4u ’s nachts was het beginnen onweren, 
en nu, bijna vier uur later, was het nog steeds stevig aan het regenen. We beslisten dan maar 
dat dit een goed excuus was om nog wat langer te slapen in onze hotelbedden, en de bus van 
11u te nemen. Een goeie keuze, zo bleek, want rond 10u was de hemel eindelijk ongeveer 
uitgewrongen. In totaal had het de laatste uren toch zeker enkele tientallen liters geregend, 
dat beloofde een watervallenspektakel straks. 
 
Toen we door de bus waren afgezet op Camping Aneto checkten we er nog vlug even het 
weerbericht : vandaag nog bewolkt met nu en dan een bui en, niet onbelangrijk, een 
sneeuwgrens op 2900 à 3000 meter, en vanaf morgen in principe mooier en stabieler weer. 
Die sneeuwgrens, dat beloofde alvast spannend te worden voor de Coll de Mulleres, het 
grote obstakel van 2928m dat we morgen overmoesten. We vulden ons water nog bij in de 
campingtoiletten en gingen daarna op weg. 
 
Moeilijk zou het niet worden vandaag : een zondagswandeling doorheen de vallei om ergens 
aan de voet van de echte klim naar de Mulleres de tent op te zetten. De regenbroek ging al 
na vijf minuten uit, de wolkenbasis steeg langzaam, maar aangezien wij ook langzaam stegen 
bleven we er steeds kort onder wandelen. Het zag er toch naar uit dat het weer stilaan aan 
het beteren was. Nu en dan kregen we nog wat licht gedruppel maar de zondvloed was 
overgewaaid. We liepen eerst enkele campings voorbij en klommen daarna in een brede 
zigzag naar een mooi stuwmeertje. De rivieren stonden allemaal enorm gezwollen en konden 
dikwijls nog maar net onder de brugjes doorkolken.  
 
Veel valt er voor de rest eigelijk niet te vertellen over het stuk naar Hospital de Benasque. 
Over het uitzicht kan ik weinig zeggen want we hadden er geen. Allicht is het kader, midden 
tussen de 3000-ers, nogal indrukwekkend. Banos de Benasque is een afzichtelijk lelijk 
betonnen schoendoos-hotel. In Hospital de Benasque namen we een pauze om een colatje te 
drinken (of koffie in het geval van Nicolas). Hier merkte ik ook weer eens hoe klein de 
wereld der HRP-ers is : aan de praat geraakt met twee andere overstekers (de eerste die ik 
zag sinds Refuge Wallon !!!), en zei kenden blijkbaar ook enkele wandelaars die ik had gezien 
op de Col Bagargui, in het Baskenland nog. Die zaten intussen al ergens in de buurt van de 



Estats. Deze twee waren vanmorgen de Col de Lliterola overgestoken vanuit Frankrijk en 
winsten ons te verzekeren dat het ook op grote hoogte niet gesneeuwd had. Positief nieuws 
voor de Mulleres, uiteraard. Voor vandaag hielden ze het hier voor bekeken in afwachting 
van beter weer. 
 
Na een halfuurtje gingen we zelf terug op weg. Het Plan d’Estans doorkruisten we over het 
grind- en asfaltwegje omdat de hele vlakte door de regen was omgetoverd in een enorme 
spons. Daarna bereikten we nabij een kraampje waar pannenkoeken enzo te koop waren het 

einde van het wegje. 
We liepen door en 
klommen nu over een 
pad door naar het 
volgende plateau. 
Eenmaal boven zagen 
we da Cascata 
d’Aigualluts al liggen in 
de verte. Het begon nu 
plots ook weer stevig te 
regenen en we zetten er 
stevig de pas in. Iets 
voor de waterval 
passeerden we dan het 
Forau d’Aigualluts. 
Hier verdwijnt de beek, 
die via de waterval van 
het Pllan d’Aigualluts 

komt, onder een rotswand in de grond, om ondergronds onder de grenskam door te 
stromen en aan de andere kant in het Val del Ariga de Lin de bron van de Garonne te 
vormen. 
 
 
Vanwege de regen hielden we maar een korte pauze op deze bijzondere plaats. We klommen 
langs de waterval naar het grote Pllan d’Aigualluts, helemaal doorweven met sterk gezwollen 
waterstromen. Nu wisten we dat 
er hier aan de noordwestzijde van 
het plateau aan de overkant van de 
beek ergens een stalen cabane 
verborgen stond tussen de bomen. 
Met dit weer zagen we de luxe van 
een dak wel zitten, maar we 
troffen geen enkel brugje aan. 
Even niet nadenken dan maar, 
schoenen uit, broek uit en door 
het water, dat, ondanks dat we 
uiteraard het breedste punt van de 
stroom hadden gekozen om te 
waden, bij momenten tot halfweg 
de dijbenen kwam. Blauw van de 



kou bereikten we zo de cabane, die echter een krot bleek te zijn met een deur die eruit was 
gevallen, en nu eerder een schuilplaats was voor de plaatselijke koeienpopulatie. Geen cabane 
dus. Even gevloekt, de tent rechtgezet net naast het hutje en een beetje een koude, vochtige 
en winderige avond gehad. 
 
 

08/08/2007 : Dag 35 : Pllan d’Aigualluts – Estany Inferior de Mulleres 
Vertrek : 12u40 
Aankomst : 18u35 
Wandeltijd : 4u15 
Afstand : 11km 
Klimmen : 1050m 
Dalen : 710m 
Extra bergtoppen : Tuc de Mulleres (3010m) 
 
De wekker, naar goeie gewoontje, om 6u30. Op dat moment hing er een heel dichte mist, 
nauwelijks 20 meter zicht. Niet te doen voor de Mulleres, en met de gunstige weerberichten 
die we gisteren te zien hadden gekregen besloten we dus om maar eventjes gewoon verder te 
maffen. Hetzelfde liedje om 7u30 en om 8u30. Om 9u30 hadden we er genoeg van en 
begonnen we alvast langzaamaan in te pakken. De dichtste mist was nu verdwenen, met een 
wolkenbasis die iets boven het plateau hing, op 2100 à 2200 meter. In elk geval was dat nog 
niet goed genoeg om naar de Mulleres te gaan. Bovendien stonden we te shaken van de kou, 
bij 3 graden en een ijzige wind. 
 
Als ik alleen was geweest was ik allicht gewoon in mijn tent blijven liggen tot het weer echt 
was gaan beteren. Als ik in die maand iets had geleerd was het wel om geduld te hebben met 
de elementen. Maar nu was Nicolas mee en Nicolas is geen stilzitter. En dus waren wa rond 
11u vertrekkensklaar. Op dat moment was het weerbeeld nog steeds ongewijzigd. Het was 
een moeilijke situatie. Er waren drie grote mogelijkheden : 

- Een stukje teruglopen en via de Port dera Picada de kam over en zo makkelijk door 
de vallei naar Vielha te lopen, en vandaar te liften naar Hospital de Vielha om de 
oversteek verder te zetten. 

- Een uurtje of twee doorstappen tot de laatste meertjes voor de Mulleres en daar 
bivakkeren, om bij beter weer vanavond of morgen de col over te steken. 

- Het risico nemen en in de mist op zoek gaan naar de Mulleres. 
 
Zoals de kaarten nu lagen zou het de eerste mogelijkheid worden. Wachten was niet echt een 
optie meer nu alles ingepakt was. Toch had ik het moeilijk met die eerste keuze. Ten eerste 
omdat we een hele mooie en gewaagde route zouden overslaan, en ten tweede natuurlijk 
symbolisch omdat het het ononderbroken spoor dat ik nu al vijf weken trok van west naar 
oost door de Pyreneeën zou “breken”.  
De Mulleres was een mytische col, gevreesd op voorhand, en werd nu nog lang voor het 
bereiken van de pas daarboven schijnbaar al een belangrijk breekpunt in de oversteek. 
Het was een hartverscheurende keuze, maar uiteindelijk lieten we het gezond verstand 
zegevieren en begonnen we onder het motto “safety first” terug af te dalen (niet voor 
opnieuw de ijzige rivier doorwaadt te hebben echter) om het pad naar Port dera Picada op te 
pikken.  



 
Toen we de waterval net voorbij waren kwamen we een Hollander tegen, die de HRP van 
Ton Joosten liep. Hoewel de wolkenbasis rond de 2200m was hij vastbesloten om de 
Mulleres te gaan temmen. Hij kwam nogal overmoedig en dikkenekkerig over, eerlijk gezegd. 
Begon tegen ons te zeggen hoe makkelijk die Mulleres wel niet was, een 3-tje (in technische 
klimtermen) aan de oostkant, en met die mist, dat zou ook wel geen probleem zijn. Daarna 
nam hij snel afscheid want hij zat onder een strak tijdschema om op tijd aan de Middellandse 
zee te staan. Weer zo enen die er zijn tijd niet voor nam. Achter ons klom hij langs de 
waterval omhoog terwijl wij, in mijn geval met pijn in het hart, verderdaalden. 
 
Maar zie, iemand daarboven wou mij blijkbaar een plezier doen vandaag. Na een kwartiertje 
verscheen plots een 
felblauwe lucht boven 
de Perdiguero en al die 
andere toppen daar 
langs de grenskam. De 
grijze wolkendeken, 
met een wolkenbasis 
onveranderlijk rond de 
2200-2300m, schoof 
langzaam door naar 
het zuiden en zo kwam 
er vanaf de grenskam 
steeds meer blauw 
aanzetten. Het was een 
vreemd fenomeen, niet 
zomaar openbrekende 
stratus ofzo, maar echt 
een hele klad 
laaghangde grijze wolken die langzaamaan verdreven werden vanuit één richting. Natuurlijk 
begon ik vanaf het eerste stukje blauw dat zichtbaar was meteen weer te dromen en we 
ploften neer op een rotsplaat om de verdere evolutie van het weer af te wachten. En die was 
positief. Na een halfuurtje waren bijna alle wolken verdreven, langzamerhand kwam ook de 
Aneto vrij. En dus besloten we om opnieuw rechtsomkeer te maken en toch maar die 
Mulleres te gaan bestormen. Het wonder van de achtste augustus. 
 
Dit was precies het moment waarop de Hollander van daarnet terug naar beneden kwam 
gelopen. Ja, u leest het goed, naar beneden. Hij kwam op ons af en begon verontwaardigd 
tegen ons te praten : “Nou daarboven zit alles potdicht, ik ben dit weer echt spuugzat! Ga nu 
afdalen om de GR11 op te pikken, probeer nog zo hoog mogelijk te klimmen vandaag. Echt 
een ramp ik had al zo weinig tijd, dus ik ga maar weer, echt geen tijd meer te verliezen, dag.” 
Met het gezicht op verbazing lieten we hem maar afdalen. Wat een stressbal, die vent. En dat 
na meer dan een maand in de bergen. Ik was nu net van elk vleugje “thuis-stress” verlost, liet 
het maar wat op me afkomen allemaal. In elk geval, nu lieten we het mooie weer op ons 
afkomen, en nu waren wij plots de dapperen geworden die dat 3-tje aan de oostkant gingen 
proberen overwinnen. 
 



Een paar minuten later begonnen terug te lopen naar het Pllan d’Aigualluts. In de zon 
ditmaal, en met een temperatuur die op een halfuurtje tijd minstens 10 graden gestegen was. 
Tussen de laatste wolkenflarden die tegen de bergwanden kleefden waren nu soms de 
gletsjers van het Maladeta-massief te zien. De Aneto zelf zat nog verborgen en dat bleef hij 
voorlopig ook. Op de vlakte stopten we even en wie kwam daar achter ons aanlopen? Jawel, 
de Hollander! Nu moesten we echt ons best doen om niet in de slappe lach te schieten als hij 
eraan kwam. Hij had natuurlijk ook weer een overtuigende uitleg klaar : “Nou, ik was bijna 
beneden en dan zag ik plots blauwe lucht! En ik dacht zo bij mezelf : Nou Jaap, ga er maar 
even bij zitten jongen. En ik dacht nuja ik probeer het maar. Maar ik heb echt geen tijd meer 
te verliezen, dus daaag.” En met het gezicht op algehele hilariteit lieten we ‘m maar 
voorgaan. 
 
We liepen het mooie Valle d’Escaleta door en hielden een eerste pauze bij enkele meertjes 
onder de mooie Forcanada, die nu en dan z’n top even liet zien. Ik liep nog eventjes omhoog 
tot het Lac deth Cap deth Horo, een meer dat precies op de kam ligt in een breed zadel. Van 
hier zag ik dat zich in het noorden alweer een dik pak cumulostratus aan het vormen was, en 
dat kwam gegarandeerd onze kant op de komende uren. Het zou toch nog spannend gaan 
worden. Want de weg naar de Mulleres vinden, dat is in de mist onmogelijk, hadden we ons 
door meerdere ervaren bergwandelaars laten vertellen. 
 

We pakten ons boeltje terug en klommen langzaam verder richting Coth des Aranesi, waar 
we rond 14u30 aankwamen. Aan deze meertjes lag de laatste goeie bivakmogelijkheid voor 
de col. We keken even omhoog en besloten het erop te wagen. Over steile rotsplaten 



klommen we nog in zuidwestelijke richting verder naar een volgend meertje. In regenweer 
moet dit stuk regelrechte waanzin zijn wegens veel te glibberig op de rotsen. Nu had ons 
Vibram bij momenten al moeite om niet terug te beginnen glijden op de steilste stukken. 
Rond 15u15 bereikten we het meer. 
 

Van hier zagen we voor het 
eerst de Coll de Mulleres echt 
goed liggen. Over een 
levensloze woesternij van 
rotsen en puin moesten we er 
verder naartoe, maar echt 
moeilijk zag het er niet uit. We 
vulden ons water bij aan het 
stroompje dat naar het meer 
toeliep, aten nog wat en 
begonnen dan te klimmen. 
Eerst oriënteerden we ons in 
zuidelijke zichting, om dan 
vanaf 2800m eerst steil, daarna 
quasi en traversant onder de 
Tuc de Mulleres door te lopen 

richting col, die nu en dan al terug in de wolken verdween. Al bij al bereikten we de col langs 
deze kant dus spelenderwijs, iets na 16u. 
 
Het eerste wat ik boven deed was uiteraard meteen gaan zoeken naar de insnijding waardoor 
we straks moesten gaan afdalen. Het zag er op het eerste zicht wel doenbaar uit, minder erg 
dan ik me had voorgesteld (en had gevreesd ook). Geen verticale wand, wat vele sites 
durfden beweren. Wat zag ik nog : dat de Hollander (weer hij!) hier met het gezicht op zielig 
naar beneden aan het sukkelen was. Ik bleef toch even kijken tot hij van de rotsen af was 
want erg zeker leek hij zich niet voort te bewegen. Sneeuw lag er aan de oostkant van de col 
ook niet meer. In de diepte zagen we nu en dan nog net de Estanhols de Mulleres, met veel 
verder ook Hospital de Vielha. De Aneto bleef verborgen. Inmiddels was de bewolking 
immers terug veel dikker geworden en we zaten nu terug bijna constant in het grijs, en 
zonder uitzicht. Toch besloot ik om nog snel even de Tuc de Mulleres (3010m) te gaan 
beklimmen. Een beetje rotsblokken enzo, maar na een minuut of tien stond ik al boven. Veel 
was er van de Pyreneeën niet te zien, maar onder het cumulusdek door had ik toch nog een 
verrassende doorkijk tot diep in Spanje, en zo was deze klim toch weer niet voor niets 
geweest. De Aneto, die zou echter voor een volgende keer zijn. 
 
Rond 16u50 begonnen we dan maar aan de beruchte oostkant van de Mulleres. Nicolas ging 
voorop. Omdat er geen sneeuw lag concentreerden de problemen zich op het kleine stukje 
klauterwerk net onder de col. Al bij al viel het zeer goed mee. Veel minder moeilijk dan de 
Cirque de la Solitude op de GR20 (en vooral veel korter). Enkel de eerste vijf meter vanaf de 
col voel je aan dat je je geen foutjes kan veroorloven. Daar is het met handen en voeten en 
met de rug naar het dal eventjes wat en traversant naar beneden.  
Eenmaal de rotsen achter de rug kwamen we op het puin terecht. Meerdere mogelijkheden 
zijn voorhanden om af te dalen maar wij kozen ervoor om een wat noordelijke koers (links 
dus) te kiezen en zo al snel wat vastere grond onder de voeten te krijgen. Daarna was er een 



mooie, maar wel 
hele lange en 
lastige afdaling. 
Het was 
uiteindelijk al rond 
zes uur ’s avonds 
toen we het eerste 
en grootste van de 
meertjes bereikten. 
We liepen nog 
even door en 
hielden het dan iets 
na half zeven aan 
het onderste meer 
voor bekeken.  
 
Het was nu terug 
mistig, winderig en 
de temperatuur lag 
maar net boven het vriespunt, maar ach, wat maakte het uit. De enige col waarvoor ik het op 
voorhand wat in mijn broek deed waren we zonder probleem overgeraakt, en de droom van 
het non-stop oversteekspoor viel nog steeds te realiseren. Het was een tevreden Willem die 
rond 21u zijn slaapzak inkroop. 
 
 

09/08/2007 : Dag 36 : Estany Inferior de Mulleres – Estany de Mar 
Vertrek : 7u35 
Aankomst : 17u40 
Wandeltijd : 6u30 
Afstand : 16km 
Klimmen : 1050m (+200m) 
Dalen : 1200m (+200m) 
  

Het was toch even schrikken vanmorgen bij het opstaan. 
Alle condens op de tent was aangevroren. Ik vloekte dat ik 
mijn lichte handschoenen had thuisgelaten want er is niets 
ergers dan een bevroren tentzeil in te pakken. Mijn pijnlijke 
vingers waren we rond 7u35 op pad. Het was duidelijk dat 
het goeie weer zich nu toch aan het doorzetten was : er hing 
weliswaar nog wat ochtendgrijs, maar de zon was dit aan 
spoedtempo aan het wegbranden. Stilaan werden de 
bergtoppen zichtbaar en we kregen nu ook een terugblik op 
de Tuc de Mulleres (3010m), en de gelijknamige col die we 
gisteren in de late namiddag waren overgestoken. Het zag er 
van hieruit best wel indrukwekkend uit. 
 
De eerste 300 daalmeters gingen redelijk steil, daarna was 



het redelijk rustig verderdalen. Eerst nog met nu en dan een blokkenveld, maar daarna 
kwamen we steeds 
meer in het groen 
terecht terwijl Hospital 
de Vielha in zicht 
kwam. Het was 
heerlijk wandelen met 
de mistflarden die 
rond de bergtoppen 
plakten en een frisse 
bergwind die uit het 
noorden van de kam 
kwam gerold. Na de 
moie Cascata de 
Mullures te zijn 
gepasseerd bereikten 
we rond 9u30 
Hospital. Doorheen 
het Vall de Mulleres 
zagen we nog steeds de Tuc en Coll de Mulleres liggen. 
 
In Hospital de Vielha was de rust van de bergen ver te zoeken. Tientallen vrachtwagens 
reden constant af en aan, men was volop bezig aan een nieuwe tunnelkoker te maken naar 
Vielha. Spoedig zouden we begrijpen waarom. We moesten ons gaan bevoorraden in Vielha 
en begonnen dus enkele tientallen meters voor de ingang van de tunnel te liften bij een 
mooie parkeerstrook. Heel veel verkeer was er echter niet en niemand leek van plan ons mee 
te willen nemen. De moed begon ons net in de schoenen te zinken toen na een halfuurtje 
dan een bus stopte. Weeral een lijnbus, net zoals naar Benasque! Het was verbazend hoeveel 
lijnbussen hier reden in de bergen. Voor amper 1,25 euro reden we de 12km naar Vielha. In 
de grote bus hadden we niet zo veel aandacht voor de tunnel waar we vlotjes doorreden. Na 
een stevige afdaling aan de andere kant stonden we na een kwartiertje in Vielha. Een 
afschuwelijk stadje voor nieuwbouwappartementen. We vroegen een local naar de 
plaatselijke “supermercat” en na wat gebrabbel slaagden we er toch in de juiste weg te 
vinden. We deden inkopen voor drie dagen, en Nicolas ging nog een koffie drinken in een 
cafétje (hoofdzakelijk om even de sanitaire voorzieningen te kunnen gebruiken). Daarna 
begaven we ons naar het benzinestation aan de zuidrand van het stadje om terug te beginnen 
liften. 
 
Nu hadden we al na een minuut of twee succes. Een veertiger uit Barcelona nam ons mee 
met zijn oude Volkswagen. Nu was het pure horror in de smalle Vielha-tunnel. In de grote 
bus hadden we er daarnet niet op gelet, maar het verkeer stond hier regelmatig even stil om 
een vrachtwagen uit de andere richting te laten passeren aangezien de tunnel te smal was om 
dat al rijdende te laten gebeuren. Het was ook aardedonker en over de hele afstand telde ik 
niet één nooduitgang. Een tunnel van 5,1km zonder nooduitgang, jawel! Nu was er wel hier 
en daar een schacht waarmee deze tunnel in verbinding stond met de nieuwe, die volop werd 
uitgegraven, maar deze schachten waren er tot voor kort uiteraard niet. Als hier een zwaar 
ongeval gebeurt, dan moet het een regelrechte catastrofe zijn... Volgens onze chauffeur 
dateerde deze tunnel nog uit het vroege Franco-tijdperk en was het de onveiligste van heel 



West-Europa. Ik geloofde hem maar al te graag. In elk geval waren we blij toen we na bijna 
een halfuur eindelijk die horrorkilometers erop hadden zitten. We bedankten onze 
weldoener en konden eindelijk weer op pad, de bergen in. Het was intussen al na 12u.  
 
We klommen nu langzaam in oostelijke richting tot het Pla de Conangles, en gingen vandaar 
een stuk steiler in noordelijke richting verder. De lange broek werd na drie dagen al snel 
terug ingeruild voor de korte. Het uitzicht op het Valle de Mulleres, met bovenin de Tuc en 
de Coll, en op Vall de Barraves met het grote stuwmeer Panta de Senet opende zich 
langzaamaan. In het zuidoosten was er de mooie kam tussen de Tuc de Conangles en de Tuc 
de Contesa. We besloten om niet de rechtstreekse route naar Lac de Rius te nemen maar met 
het mooie weer er nog een lusje Lac Redon bij te doen. De splitsing van de paden lag op 
zo’n 2220m (en niet 2050m zoals de kaart beweert). Een hulpeloze Spanjaard die duidelijk 
niet wist hoe hij met z’n kaart moest omgaan moesten we even verder ook op het juiste 
spoor helpen. Na een vrij simpele klim bereikten we rond 14u het meer. Al ver van hoorden 
we het klapperen van de metalen strips rond de pluviometer van het plaatselijke weerstation. 
We namen een pauze aan dit mooie meer maar door de harde wind en een temperatuur van 
nauwelijks 8 graden was het zelfs in de zon niet echt genietbaar.  
 

Na een halfuurtje 
vertokken we opnieuw. 
We liepen nu over de 
rotsen langs de 
zuidkant voor het meer 
en begonnen langs een 
zeer vaag pad met 
sporadisch een 
steenmannetje in 
oostelijke richting te 
klimmen om via een col 
rechtstreeks door te 
steken naar Lac de 
Rius. Hoofdzakelijk 
zochten we ons eigen 
weg naar boven. Al 
klimmende opende zich 
aan schitterend 

panorama in westelijke richting, met achter het meer nu ook een groot deel van het 
Maladeta-massief, met de top van de Aneto en de gletsjers aan de noordkant van het massief. 
Na de stevige klim bleven we boven toch een paar minuten genieten van dit spektakel. Aan 
de andere kant van de col daalden we nu min of meer à l’improviste af naar Lac de Rius waar 
we de rugzak er alweer even afgooiden omdat mijn spijsvertering vandaag blijkbaar wat 
ontregeld was. Na deze stop liepen we langs de noordkant van het meer verder over de 
GR11. Het was een mooi stuk met in het zuidoosten voor het eerst uitzichten over het 
spectaculaire graniet van de noorwestelijke AiguesTortes, met onder meer de Serra de 
Tumeneia, met de Punta Harlé en Pa de Sucre, en vanaan de oostpunt van het meer ook op 
de Besiberri Nort. Dat was in elk geval een veelbelovend begin van onze lus in het nationale 
park. 
 



Aan de oostpunt van het meer namen we nu het pad dat in zuidelijke richting afboog naar 
het Lac de Tort de Rius, dat we al snel bereikten. Dit meer viel op door z’n lage waterspiegel 
waardoor een wat lelijke rand rond het meer zat. Terwijl we dit hele lange meer langs de 
oostkant voorbijliepen kwam er vanuit het noorden plots weer heel veel bewolking 
aandrijven en in geen tijd verdwenen alle bergtoppen in het grijs en werd het terug flink 
koud. Het meertje met een grillige vorm ten zuiden van Lac Tort de Rius leende zich 
uitstekend tot een bivak, maar we wilden zo graag aan het Estany de Mar kamperen. En dus 
klommen we na een break om nog wat te eten en nog een litertje water te tanken aan de 
beek die in het meer stroomde verder door naar Collada de Lac de Mar. Het was zo’n 200m 
klimmen, hoofdzakelijk over de rotsen. Op enkele spetters na bleef het gelukkig droog en 
rond 17u15 bereikten we de col. 
 
Ik had erg uitgekeken naar het 
Estany de Mar, prachtig op de 
foto’s met het eilandje in het 
midden. Maar nu sloeg het 
uitzicht mij toch een beetje 
tegen. Ook dit meer had te 
kampen met een lage 
waterstand zodat ook hier een 
lelijke “boord” rond het meer 
lag. Een beetje ontgoocheld 
namen we snel de laatste steile 
afdaling om dan de tent recht 
te zetten op de alluviale vlakte 
aan de zuidpunt van het meer. 
Er stonden ook al twee tentjes 
van enkele Spanjaarden en wat 
later bemerkte ik ook hoger op de helling nog een tent.  
 
Het was opnieuw bitterkoud en na het avondeten zaten we al snel in de tent. Rond 19u30 
ging ik toch even terug naar buiten om water te gaan halen aan de beek. Er verscheen stilaan 
weer wat blauw aan de hemel en ik zat al meteen met de kaart in mijn handen voor een 
avondwandelingetje. Een twintig minuten later stond ik na 200m klimmen aan het meertje 
wat zuidelijk van het bivak, met in de waterspiegel die weerspiegeling van de waanzinnig 
mooie Punta Harlé en de Besiberri Nort, die nu en dan uit de wolken kwamen. Tevreden 
daalde ik terug af en dan toverde Nicolas uit zijn rugzak plots een fles wijn uit Vielha boven. 
En zo werd het weeral een mooie en gezellige avond. 

 
 
10/08/2007 : Dag 37 : Estany de Mar – Estany Clot 
Vertrek : 9u00 
Aankomst : 15u45 
Wandeltijd : 4u25 
Afstand : 12km 
Klimmen : 950m 
Dalen : 900m 



Extra bergtoppen : Montardo (2831m) 
 
De wekker ging rond 6u40. Tien minuten later dan normaal dus, en dat kwam omdat de 
dagen stilaan toch merkbaar begonnen te korten en het om 6u30 nog goed donker was. 
Zoals elke morgen bleven we nog een minuutje in de slaapzak liggen, maar ditmaal 
dommelden we alletwee weer in. Pas rond 8u schrokken we plots wakker. Dju toch, het 
mooiste van de dag gemist en meteen een knauw in ons plan om er een korte wandeling van 
te maken en zo een lange luie middag te hebben om wat spullen te wassen (en te drogen). 
 
De zon zat al op het perfect stille wateroppervlak van het Estany de Mar, waarin elk detail 
van het landschap gespiegeld werd. Ook de Besiberri-kam werd reeds verlicht door de zon. 
Maar wat het meest opviel was dat het serieus koud was vanochtend : bij het opstaan -3°C, 
een uurtje eerder was dat allicht nog minder geweest. Het water in onze flessen was 
gedeeltelijk bevroren. Ik verschoot toch een beetje van deze nachtvorst, we zaten tenslotte 
“maar” op 2200m. Gelukkig was het nu dus windstil, wat de kou een stuk draaglijker maakte 
dan gisteren. Toch haalde ik nu mijn tweede fleece ook boven.  
 

Rond 9u waren we dan 
uiteindelijk op weg. Zoals 
verwacht was het wat 
sukkelen tussen de 
rotsblokken aan de 
zuidkant van Estany de 
Mar. Het tweede stuk was 
wat vriendelijker. We 
liepen nu ook terug in de 
zon en de temperatuur 
steeg wel 15 graden op 
evenveel minuten. Waar 
we waren vertokken met al 
onze kleren aan, bereikten 
we de noordoostpunt van 
het meer rond 9u45 in 
shirt en korte broek. Al 

snel bereikten we het begin van de afdaling en kwam het Estany dera Restanca in zicht, en in 
het oosten ook de steile westflank van de Montardo, die we straks wouden beklimmen. In de 
boekjes van Ton Joosten had ik over het Restanca-meer gelezen als zijnde een “lelijk” meer, 
maar ik vond het eigelijk heel mooi. Er was geen golfje op het wateroppervlak te bespeuren. 
In de verte viel de geïsoleerde top van de Tuc de Maubermé me voor het eerst op. Na een 
steile duik en een stukje langs het meer bereikten we rond 10u40 de Refugi dera Restanca.  
 
Twee groepen wandelaars die hier hadden overnacht maakten zich net klaar om te 
vertrekken. De helft vergat z’n wandelstokken dus speelde ik even wandelstok-drager terwijl 
Nicolas binnen was gaan kakken. We aten nog wat koeken uit onze rugzak en gingen na een 
halfuurtje weer op weg. Nu moesten we even stevig klimmen om zo het Lac deth Cap deth 
Port te bereiken en van daar door te klimmen naar de Coret d’Oelhacrestada (van 
onuitspreekbare namen kennen ze hier ook wat). Daar zouden we dan het Parc Nacional 
d’AiguesTortes i Estany de Sant Maurici betreden. We klommen in zigzags links van de beek 



omhoog en bereikten na een halfuurtje het meer, waar ik meteen stapelverliefd op was. 
Hoewel we nog maar net terug op weg waren namen we meteen terug een pauze. De 
Montardo en de Tuc des Monges werden hier schitterend gereflecteerd in het ondiepe en 
opaalblauwe meer. Hier aan de westpunt was het nog wat omzoomd met bomen. Ik vond 
het werkelijk één van de mooiste meren die ik de voorbije maand al had gezien. 
 
Na met open mond te hebben zitten rondgapen vertrokken we terug. Aan de oostpunt van 
het meer vulden we onze waterzakken terug in de beek en klommen daarna verder naar de 
Coret d’Oelhacrestada (2468m). Het laatste stuk van de klim was redelijk ruig met wat 
passages tussen en over kleine blokkenvelden. Na een faux col te zijn gepasseerd bereikten 
we al snel de col, en betraden zo het Nationale Park. De terugblik op het meer en de Serra 
de Rius was de moeite, maar nu was het toch het zicht naar het zuiden dat mijn aandacht 
opeiste, met het grote Estany de Monges en in de verte de massieve blok graniet van de 
Punta Alta (3014m). We liepen nog een meter of honderd door na de col en gingen dan vat 
het pad af om onze rugzakken te verbergen tussen de rotsblokken. We namen het kleine 
dagrugzakje en propten het vol met eten en drinken, en ook onze portefeuilles en GSM, 
voor de beklimming van de Montardo. 
 
De Montardo (2833m) moet qua verhouding inspanningsniveau om de top te bereiken tegen 
uitzicht vanop de top ongeveer de leukste berg van de Pyreneeën zijn. Over goed uitgetreden 
paden hadden we er in een drie kwartier de 400 klimmeters opzitten, en werden we verwend 
met een zicht dat kon tellen : In het westen was het Maladeta-massief met de Pico de Aneto 
(3404m), waarvan we nu eindelijk ook eens de top zagen, allesoverheersend. Wat meer naar 
het noorden was ook het Perdiguero-massief nog steeds bijzonder indrukwekkend. In het 
noorden was er het Vall d’Aran, met daarachter op de grens de opvallende Tuc de 
Maubermé (2880m) en 
verder naar het 
noordoosten de Mont 
Valier (2834m). 
Daarvoor lag het 
verlaten massief ten 
oosten van het skigebied 
van Beret. In het oosten 
was de Mont Rouch 
(2847m) heel opvallend, 
met veel verder maar 
toch verrassend dichtbij 
het Estats-massief. En 
dan in het zuidoosten en 
het zuiden was er al dat 
graniet van de 
AiguesTortes, met veel 
te veel toppen om op te 
noemen, maar in het oog springend waren onder meer kam rond de Tuc de Colomers 
(2933m), met daarachter nog net de topjes van Pic de Subenuix (2930m) en Pic Peguara 
(2942m), en wat meer in ZZO-rchting op de voorgrond de Pic de Contraix (2957m). In het 
zuiden domineerde de Punta Alta (3014m) alles, en in het zuidwesten was er natuurlijk de 
Besiberri-kam, nog gesierd met wat sneeuwveldjes. Verder waren er in de diepte natuurlijk 



ook nog heel wat meren, met de drieling Caph deth Port – Restanca – Estany de Mar voor 
mij toch als mooiste.  
 
De zon scheen uitbundig, het was nog steeds quasi windstil, en er was niet zo veel volk op 
de top (het was nogthans zaterdag). En met zo’n uitzicht blijf je dan natuurlijk een hele tijd 
boven, uiteindelijk toch drie kwartier. Daarna begonnen we weer te dalen, het was inmiddels 
14u15 geworden. Iets onder de kleine col zo’n 80m onder de top in ZO-rchting waren twee 
kleine meertjes aanwezig, doenbaar voor een fantastisch bivak. Iets voor de volgende keer, 
zeker weten! Na een halfuurtje stonden we weer beneden en gingen onze rugzakken halen. 
We namen opnieuw een pauze in de zon (het was een relaxed dagje, toegegeven) en gingen 
daarna weer op weg om een bivakplekje te zoeken bij één van de volgende meertjes. Bij wat 
op de kaart het Estany Clot wordt genoemd vonden we rond 15u40 wat we zochten en 
hielden we het voor vandaag voor bekeken. We wasten ons kleren en onszelf in het ijskoude 
meer en kregen alles voor het vallen van de avond terug droog, met dank aan het windje dat 
nu toch was komen opsteken. Het was een warmere avond dan de voorbije dagen. Ik maakte 
nog een wandelingetje tot boven het Estany de Travessani. Na een mooie zonsondergang 
boven de Serra de Tumeneia zochten we onze slaapzak op. Tot morgen Aiguestortes ! 

 

 
11/08/2007 : Dag 38 : Estany Clot – Estanys del Port de Ratera 
Vertrek : 7u40 
Aankomst : 15u10 
Wandeltijd : 6u25 



Afstand : 15km 
Klimmen : 1300m 
Dalen : 1020m 
Extra bergtoppen : Tuc de Ratera (2857m) 
 
Wakker geworden onder een prachtig heldere hemel. Het had voor de derde nacht op rij 
gevroren, maar toch niet zo hard als de vorige dagen. Eindelijk geraakten we nog eens op tijd 
op weg, rond 7u40. Gisteravond hadden we besloten om van het geplande parcours af te 
wijken en in plaats van via Coll de Contraix en Refugi d’Estany Long richting Estany de Sant 
Maurici en Espot te wandelen, te kiezen voor een route via Port de Colomers en Port de 
Ratera, die ons dus door de Circ de Colomers zou voeren. In de eerste plaats deden we dit 
omdat het zondag was en we in het nationale park een beetje een overrompeling vreesden. 
En daarnaast leek het ons, gecharmeerd door de vele bergmeertjes van de laatste dagen, ook 
mooier dan via die ruige Coll de Contraix te lopen.  
 
Na het Estany de Travessani langs de oostkant te zijn gepasseerd stonden we al snel aan de 
Refugi Ventosa i Calvell, qua locatie één van de mooiste van de hele Pyreneeën. Met zicht op 
het Estany Negre, en met in het zuiden de machtige Punta Alta, een berg die veel indruk op 
mij maakte. Het zachte ochtendlicht zorgde voor een schitterend schouwspel. We tankten 
water aan de bron naast de hut, hier een soort boomstronk waar het water kwam uitgelopen. 
Daarna gingen we weer op weg, dieper de bergen in. We passeerden een paradijslijk meertje 
en sukkelden dan een stukje verder op vervelende blokkenvelden tot we iets voorbij een 
drietal meertjes met een mooie alluviale vlakte (zeer mooi voor bivak) stilaan de splitsing van 
het pad bereikten.  
 
Zoals ik wist vanop internet was deze spliting heel onduidelijk. Er vertrokken van hieruit 
drie routes : deze naar de Port de Colomers, deze naar Coll de Contraix en deze naar Punta 
Alta. Wij moesten naar de Port de Colomers, de meest noordelijke van de drie, en gebruikten 
als “tactiek” gewoon dat we steeds het meest linkse spoor uitkozen. Een splitsing van paden 
hebben we nooit 
ergens opgemerkt, 
maar op deze manier 
kwamen we wel 
spelenderwijs op een 
schoon paddeke uit 
dat begon te 
klimmen naar de 
Port. Het was een 
mooie, gelijkmatige 
klim langs enkele 
bergmeertjes 
waaraan het prachtig 
bivakkeren moet 
zijn. Dit moet een 
waanzinnig mooie 
afdaling zijn, 
wanneer we even 
omkeken viel onze 



mond wagewijd open. Een hele korf meertjes, de Punta Alta, de Besiberri-kam, de Serra de 
Tumeneia met de spitse toppen als de Punta Harlé en Pa de Sucre, ... Dit was de 
Aiguestortes op z’n allerbest. 
 
We klommen nu verder terwijl links onder ons een prachtige groene vlakte van minstens 
700m lang en 100m breed verscheen waar zich een beekje op opnavolgbare wijze doorheen 
kronkelde. Aan de westkant van deze vlakte mondde ze uit in het zoveelste meertje. Jongens, 
wat was dat hier allemaal. Eén van de mooiste beklimmingen van de hele tocht was dit, 
zonder twijfel. We stopten geregeld even om achterom te kijken. De laatste klimmeters naar 
de col deden we niet door de couloir vol rotsblokken, waar het voornaamste spoor doorheen 
liep, maar via een steile zigzag in het gras net ten noorden (links) ervan. Zo bereikten we 
vlotjes de col, rond 10u15 ongeveer. 
 
Het uitzicht naar de andere kant sloeg mij toch een beetje tegen. Van de ontelbare meertjes 
in de Circ de Colomers was bitterweinig te zien. Ik klom dan maar naar het topje (2650m) 
net ten noorden van de col in de hoop van daar wat meer te zien. En ik werd beloond voor 
die inspanning, want nu zag ik plots (snel geteld) 23 meertjes en meren liggen in de westelijke 
Circ, met in het zuidoosten alle toppen aan de zuidkant van de Circ. In het bijzonder ging 
mijn aandacht uit naar de Tuc de Ratera, die we vanavond nog wouden beklimmen. Naar het 
westen kreeg ik zelfs een verrassende terugblik op de Aneto, die net achter de Serra di 
Tumeneia vandaan kwam. Ook het zicht op de Besiberri-kam was uiteraard weer immens. 
Beslist die tien minuutjes extra klimmen waard, tevreden keerde ik terug naar de col.  
 
Na een pauze vertokken we terug rond 11u. Al snel kwamen nu toch een heleboel van de 
meertjes te voorschijn terwijl we afdaalden over nogal wat puin. De Tuc de Maubermé 
domineerde weer alles in het noorden. Nabij de Estanhels deth Port staken we een stukje 
door om het rood-gemarkeerde pad dat ons langs de Tuc de Podo zou voeren op te pikken. 
Al snel hadden we het te pakken en zonder probleem klommen we naar de col ten 
zuidwesten van deze opvallende piek. We kregen van hier een mooie terugblik op de Port de 
Colomers, waar we vandaan kwamen. Er lag ook een mooi meertje en we namen terug een 
pauze. Het was nog maar 12u en zoveel wandelen hadden we eigelijk al niet meer voor de 
boeg vandaag. Bovendien was het weer zorgeloos helder weer, in de verste verte geen 
aanwijzingen voor middagonweer te vinden. De Circ de Colomers had mij nog niet 
ontgoocheld. Heel mooi en we waren sinds we het pad naar Port de Colomers waren 
ingeslagen nog maar een achttal andere wandelaars tegengekomen. En dat op een zondag 
midden in het hoogseizoen! 
 
Na onze (lange) pauze daalden we langs alweer een heleboel schitterende bergmeren af naar 
het Lac Obago, een groot hoefijzervormig meer. Enkele Spanjaarden die in één van de vele 
meren aan het zwemmen waren maakten behoorlijk wat kabaal. Rond 13u50 bereikten we 
het meer. We vulden onze watervoorraad weer aan, aten opnieuw wat en begonnen dan met 
de klim over de GR11 naar Port de Ratera. Dat was zo’n 400m klimmen vanaf het meer. 
Eerst ging het redelijk steil omhoog met mooie terugblikken op het meer, op een kleine 
2500m bereikten we een soort hangend dal waardoor we langzaam verder klommen. Aan het 
dalhoofd ging het weer wat steiler omhoog om uiteindelijk na een faux col te hebben 
genomen de Port te bereiken. Het was een redelijk simpele klim geweest. We namen er de 
kaart even bij want we wilden hier ergens in de buurt bivakkeren. De keuze voor de meertjes 



net ten oosten van de col was vrij evident en na een stukje cross-country hadden we onze 
gedroomde plek gevonden. 
 
Het meer lag ingebed op dit kleine hoogplateau, waar allerlei toppen als de Peguara, de 
Subenuix, Serra de Saboredo, Cap de Crabes en ook de Encantats, een beetje onopvallend 
van hier omdat de Pics de Fonguero er nog bovenuit staken, boven de groene vlakte 
uitstaken. Het was rond 15u toen we deze plaats bereikten. Het meer was  ondanks de bijna 
2600m niet overdreven koud dus was het eerste dat we deden uiteraard zwemmen. Daarna 
legden we ons nog wat te luieren in de zon. Ik liep nog even terug naar het valleitje net voor 
de col van daarstraks om water te halen. Ik had namelijk ontdekt dat ik voor de resterende 
naar schatting drie weken van de tocht nog maar een 20-tal waterzuiveringstabletjes overhad, 
dus daar kon ik maar beter zuinig mee beginnen omspringen.  
 

Na het eten, rond 19u20, 
begonnen we te klimmen naar 
de Tuc de Ratera (2857m), net 
ten westen van ons bivak. 
Voor Nicolas was het alweer 
de laatste avond in de bergen 
en er was een smaakvolle 
afsluiter voorzien. Een mooi 
paddeke naar boven, en na 
nauwelijks een halfuur stonden 
we al op de top. Het uitzicht 
was ronduit subliem. De 
volledige Circ de Colomers, 
met al z’n meertjes, de Circ de 
Saboredo (ook met veel 
meertjes) lagen aan onze 

voeten. In het zuiden domineerden toppen als de Peguara en de Subenuix. In het westen de 
Tuc de Colomers, de Pic de Contraix, de Punta Alta, de Besiberri-kam, de Montardo, en veel 
verder weg ook het Maladeta-massief. In het noorden en het oosten zag ik een veel minder 
ruig landschap met slechts hier en daar een opvallende top, zoals de Tuc de Maubermé, de 
Mont Valier, de Mont Rouch of het Estats-massief. Het was op deze plaats dat voor het 
eerst tot mij doordrong dat het 
hoogste en ruigste er stilaan opzat. 
Vanaf nu is het eerder massieven 
aaneenknopen met soms lange en 
makkelijke overgangsstukken 
tussendoor. Maar kom, ook niet 
teveel euforie, de moeilijkheden van 
de Ariège zijn van een andere soort. 
 
Langzaam zonk de zon weg, terwijl 
zich mistflarden begonnen te 
ontwikkelen die langs ons omhoog 
dreven en prachtig rood gekleurd 
werden door het zonlicht. De nacht 



kroop al door de dalen. 
Deze zonsondergang 
was misschien wel de 
mooiste van de hele 
tocht. Ik was compleet 
verdoofd door het 
natuurlijke schouwspel 
dat zich hier voor mijn 
ogen ontplooide. 
Terwijl ik dit gadesloeg 
vroeg ik mij af waarom 
er in godsnaam zo 
weinig mensen dit 
lijken te kunnen 
apreciëren. Als ik tegen 
een van de komende 
zomers eens een 
vriendin had dan was 

dit soort dingen wel het eerste dat er ermee zou willen gaan doen. De zonsondergang vanop 
de Tuc de Ratera was iets subliems, iets volmaakts, niet met woorden te beschrijven. Om 
21u precies zakte de zon finaal weg achter de einder en rukten we ons uit onze 
droombeelden los om snel terug af te dalen. De duisternis viel snel. Zonder een woord tegen 
elkaar te zeggen poetsten we nog snel onze tanden en kropen in de tent. Woorden zijn niet 
nodig op zo’n avonden. 
 



12/08/2007 : Dag 39 : Estanys del Port de Ratera – Espot 
Vertrek : 7u55 
Aankomst : 12u00 
Wandeltijd : 3u30 
Afstand : 14km 
Klimmen : 40m 
Dalen : 1210m 
 
Wekker om 6u40, en iets voor achten waren we op weg voor een korte duik richting Espot. 
Zoals dat meestal gaat bij een “re-entry” naar de beschaving redelijk doorgestapt. De dagen 
op voorhand zie je wat op tegen de noodzakelijke afdaling naar de bewoonde wereld, de dag 
zelf wil je gewoon zo rap mogelijk beneden staan. En eenmaal je er bent wil je zo rap 
mogelijk terug omhoog. We passeerden voor de laatste keer enkele typische Aiguestortes-
meertjes zoals het Estany de les Obagues de Ratera. Plankjes zorgden ervoor dat we drassige 
stukken met droge voeten konden oversteken.   
 
Iets voorbij het Estany 
de Ratera verlieten de 
we “pista” waarop de 
GR11 weeral liep en 
daalden we over een 
geel-gemarkeerd pad 
via een waterval af 
naar het Estany de 
Sant Maurici, waar het 
het postkaartjes-
uitzicht op het meer en 
de Encantats te zien 
krijgen. Het was een 
prachtig uitzicht, maar 
het mooiste van de 
Aiguestortes? Nee, dat 
zou ik nu ook weer 
niet durven zeggen. 
Waarschijnlijk heeft het vooral die titel gekregen omdat je met jeeps die vanuit Espot 
vertrekken kan worden afgezet vlak aan het meer.  
We pauzeerden een halfuurtje. Voor Nicolas het afscheid van de bergen, voor ons allebei 
van de Aiguestortes, waar we in die drie dagen stapelverliefd op waren geworden. 
 
Daarna begonnen we aan de afdaling naar Espot, die tegen de verwachting in nog een 
redelijke meevaller was. Er was wel veel volk op pad, maar we liepen vrij rustig door het bos 
en eenmaal de grote parking aan de ingang van het Nationale park voorbij waren we terug 
helemaal alleen om door een weidelandschap langzaam verder af te dalen. Een zuiders tintje 
in het landschap, bij elke stap honderden sprinkhanen die rondsprongen en –vlogen. Ik 
genoot nog wel van dit stukje relaxed uitlopen en hoopte vanbinnen stilletjes dat het laatste 
stuk naar Banyuls net zo zou zijn.  
 



Om 12u bereikten we de eerste camping, “Voraparc”. Nog een kilometertje van Espot, maar 
ik verwachte een moeilijke zoektocht naar een bijna noodzakelijke internetverbinding dus 
gingen we eens gaan kijken. Er was internet en dus besloten we maar meteen om hier te 
blijven. Achteraf gezien een goeie keus want Camping Voraparc was uitstekend.  Via internet 
vanalles naar het thuisfront gestuurd, van het gebruikelijke weekverslag tot enkele 
parcourswijzigingen in de Ariège. Want thuis waren ze er voor de komende week niet zo 
gerust op dus knipte ik er enkele van de scherpste kantjes, zoals de Coll de la Cornella, de 
Estats-aanloop via de Guins d’Ase of het stukje uit “in de ban”langs Etang Blau en Pic 
d’Arrial tussenuit. Die liggen er binnen een paar jaar ook nog wel, en de komende week zou 
sowiezo wel al hard genoeg worden.  
 
’s Middags maakten we van de zon gebruik om nog eens wat kleren te wassen (en onszelf, 
voor de vijfde keer van de tocht met warm water). Daarna liepen we tot Espot, waar Nicolas 
in een fotowinkeltje al wat van m’n foto’s op CD zette en waar we in het kleine winkeltje wat 
inkopen deden. De grote bevoorrading hou ik voor in Esterri d’Aneu want hier was echt niet 
genoeg te vinden. ’s Avonds aten we een pizza in het campingrestaurant, en daarna wachtten 
we het einde van het onweer af om de tent op te zoeken. 
 
 

13/08/2007 : Dag 40 : Rustdag Espot 
 
Vandaag had ik, na niet minder dan 26 dagen ononderbroken wandelen, nog eens een 
rustdagje gepland. Nicolas zou kort na de middag vertrekken om in het dal z’n bus naar 
Barcelona te nemen. We gingen ’s ochtends nog eens zwemmen in het openluchtzwembadje 
van de camping. Om 13u20 kwam de jeep eraan die Nicolas naar het dal zou voeren. Plots 
zat ik weer alleen en de eerste uren overviel mij een beetje een leeg en rusteloos gevoel. Ik 
verveelde mij eigelijk wel een beetje. Het lichaam wou gewoon weer op pad. Ik zat met wat 
twijfels over het vervolg. Na een paar uur wist ik de donkere gedachten opzij te zetten en 
begon ik mij voor te bereiden op de ultieme fysieke en mentale uitdaging van de tocht : de 
doorkruising van het niemandsland richting Mérens-les-Vals. 
 
 
 
 
 

 
 


