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Voor een perfecte 
bergvakantie

Het hart van de Franse Pyreneeën
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Vignemalle: met 
3298 meter is dit de 
hoogste Franse  
Pyreneeëntop
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Het Parc National des Pyrénées is één van Frankrijks negen 
nationale parken. Hier liggen de hoogste toppen van de Franse 
Pyreneeën, meer dan 300 bergmeren en publiekstrekkers als 
Gavarnie, Brèche de Roland en Pont d’Espagne. Kortom een 
prima locatie voor een bergvakantie.

Het nationale park heeft een 
vreemde vorm. Het is 100 kilo-

meter lang, maar op sommige plaatsen 
nog geen 1,5 kilometer breed. Een 
vluchtige blik op de kaart doet vermoe-
den dat men zich letterlijk en fi guurlijk 
in bochten heeft gewrongen om een 
evenwicht te vinden tussen natuurbe-
scherming en economisch belang: alle 
skigebieden, toeristencentra en toe-
gangswegen zijn vakkundig buiten de 
parkgrenzen gehouden. Dat alles valt 
binnen ‘l’aire optimale d’adhésion’, de 
bufferzone, waar de regels net iets min-
der streng zijn. Op de meeste plaatsen 
lopen park en bufferzone overigens ge-
ruisloos in elkaar over en het hele ge-
bied toont de Franse Pyreneeën van 
hun mooiste kant: een mozaïek van 
woeste granietformaties, kalkmassie-

ven, oeroude vulkanen, gletsjers, dui-
zelingwekkend hoge watervallen, fris-
groene beukenbossen, kristalheldere 
bergmeren en prachtige orchideeën, 
gentianen, irissen en lelies. Er gaat 
hier geen dag voorbij of  je ziet gemzen, 
marmotten, gieren en adelaars. En er 
schijnen ook nog ergens vier (Sloveen-
se) beren rond te dolen.

Mysterieuze vulkaan 
Zes valleien geven toegang tot het nati-
onale park. Wij beginnen onze tocht in 
de Vallée d’Aspe, zo ongeveer het wilde 
westen van het Parc National. Ander-
half  miljoen bezoekers komen per jaar 

naar het hart van de Franse Pyrenee-
en, maar één ding wordt al heel snel 
duidelijk: ze komen niet allemaal naar 
de Aspevallei.
In de vroege ochtend staan we op de 
Cols des Moins, een plaatje. Voor ons 
ligt een ongenaakbaar berglandschap 
met in het midden hét symbool van de 
Pyreneeën: de Pic du Midi d’Ossau. 
Deze is het restant van een mysterieuze 
oervulkaan die hoog boven de wijde 
omgeving uitsteekt. Drie dagen dwalen 
we rond door het massief  van de Pic du 
Midi en het Spaanse spiegelbeeld er-
van, de Pico de Anayet. Af  en toe een 
wandelaar, landschappen om bij weg te 
dromen en prima berghutten. In de 
 Refuge d’Ayous is is het uitzicht vanaf  
het terras majestueus: de Pic du Midi 
d’Ossau spiegelt in het Lac d’Ayous.

Handen- en voetenwerk
De Refuge d’Ayous ligt aan de twee 
klassieke langeafstandswandelpaden 
door de Franse Pyreneeën: Grande 
Randonnée 10 (GR10) en Haute Ran-
donnée Pyrénéenne (HRP). GR10 is een 
goedgemarkeerde route die geschikt is 
voor iedere wandelaar, al zitten er pit-
tige trajecten tussen. De HRP gaat ge-
deeltelijk door het hooggebergte en die 
stukken zijn echt alleen voor geoefende 
bergwandelaars. De GR gaat links- en 
de HRP rechtsom de Pic du Midi, maar 
beide komen uit in de Vallée d’Ossau. 
Wij gaan verder over de HRP maar la-
ten het ons eerst even gemakkelijk ma-
ken door een soepel tochtje per kabel-
baan en smalspoor naar het Lac 
d’Artouste, een stuwmeer waarvoor 
destijds de Petit train d’Artouste is 
aangelegd. Verwacht overigens geen 
spectaculaire bruggen, ravijnen en 

Franse Pyreneeën
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Er schijnen ergens nog vier 
beren rond te dolen

In juli tref je de 
Cicerbita Plumieri

in volle bloei

Het monument op de 
Col d’Aubisque eert de 

wielrenners van de 
Tour de France

Gavarnie: dit kerkje  
valt in het niet bij 
de natuurtempel  
Cirque de Gavarnie
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andere ‘Zwitserse’ spoorwegroman-
tiek, maar het landschap is er niet min-
der mooi om. 
De HRP toont na Arrémoulit voor het 
eerst zijn ware gezicht. Het traject tus-
sen de Col du Palas en de Port du Lave-
dan, door Spanje, is zo’n stuk dat han-
den- en voetenwerk vereist en waar je 

vooral niet te veel naar links en naar 
rechts moet kijken. De Port du Lavadan 
geeft toegang tot de noordwand van de 
Balaïtous, een granieten kolos met een 

gletsjer en eindeloze puinhellingen. 
Het is het ruigste gebied van het natio-
nale park. 

Wielerheroïek
In Arrens-Marsous, zo’n echt Frans 
dorp met een château, boulangerie, ge-
meentehuis met geraniums en Maison 
du Parc, laten we het lopen even voor 
wat het is om – met de auto – een ander 
fenomeen in de Franse Pyreneeën te 
verkennen: de Route des Cols. Overal 
in het nationale park staan borden met 
het Réglementation du parc national, 
het huisregelement. ‘Gebod’ nummer 
acht luidt: ‘Gij zult niet fi etsen’. Helaas 
is fi etsen, beter gezegd mountainbiken, 
binnen de grenzen van het nationale 
park niet toegestaan, en met de race-

De directe omgeving van het nationale 
park biedt veel hotels, chambres d’hôtes 
en campings. Binnen de grenzen van het 
park moet je het doen met berghutten. 
Het is aan te raden ruim van tevoren te 
boeken, zeker in het hoogseizoen (half 
juni-half september). De prijzen zijn voor 
een tweepersoonskamer in het hoogsei-
zoen en bij de campings voor een over-
nachting met twee personen in een tent 
of caravan (met auto) of in een camper.

Topselectie Franse Pyreneeën

HOTELS
CAUTERETS 1. Le Lion d’Or 
Hôtel de Charme bij uitstek. Traditioneel 
familiehotel met 18 kamers die worden 
omschreven als: ‘coquettes, pimpantes et 

comfortables’. In hartje centrum. 
92 52 87, www.liondor.eu, €120, B: 9,1.

ST. SAUVEUR/VISCOS 2. La Grange aux 
Marmottes
Ook een Hôtel de Charme en dat is niets te 
veel gezegd. Rustiek, uitstekend restaurant, 
tuin, zwembad, comfortabele kamers en 
gelegen in het dorp. 
92 91 13, www.grangeauxmarmottes.com, 
€100, B: 8,6.

Gebod nummer acht luidt:
‘Gij zult niet fi etsen’

Achter de prijs staat soms de letter B met 
een cijfer. Dat is de waardering van 
gasten die er boekten via www.booking.
com. Kies voor de telefoonnummers 
0033 05 62. 

fi ets over de GR10 rijden, deed toch al 
niemand. Geen paniek, want buiten het 
park zijn de mogelijkheden eindeloos. 
De Franse Pyreneeën staan synoniem 
voor pittige klimpartijen naar cols die 
wereldberoemd zijn geworden door de 
Tour de France. In de gids Atlas des 
cols des Pyrénées staan er in dit gebied 
alleen al meer dan 20. Col der cols is de 
Tourmalet, 2115 meter hoog en sinds 
1910 opgenomen in de Tour. Hier is nog 
nooit een Nederlander als eerste boven 
gekomen. Op de Tourmalet is het altijd 
druk. Wielerclubs, motor- en oldtimer-
clubs, zondagsrijders, wegpiraten en 
dampende campers persen zich naar 
boven over de smalle weg vol haar-
speldbochten, die regelmatig wordt 
versperd door een paar stevige koeien.

Alpinopet 
Wij waren meer gecharmeerd van de 
Col d’Aubisque, weliswaar minder 
hoog, maar landschappelijk veel mooi-
er, rustiger en zonder skiliften in de 
voortuin. Op de col vormen een gezellig 
café en drie gigantische fi etsen – die  
als een kunstwerk langs de weg staan 
tegen het imposante bergdecor – een 
ode aan de Tour.
Tussen de Aubisque en Arrens is de ho-
ning van imker Jean-Claude Battoue de 
oorzaak van een kleine opstopping. Hij 
heeft het helemaal voor elkaar met zijn 
alpinopet, dikke trui, een fris Frans 
boerenuiterlijk, een paar schapen en 
zo’n romantisch boerderijtje in de ber-
gen. Een half  peloton Amerikanen in 
Lance Armstrong-tenue houdt er een 
stop. Alles is ‘great!’. Jean verstaat er 
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LUZ ST. SAUVEUR 3. Les Templiers
Tegenover de kerk. Gezellig familie-
hotel op een perfecte locatie. Niet heel 
luxe, maar van alle gemakken voorzien. 
Restaurant met lokale, ecologische 
producten. 
92 81 52, www.hotellestempliers.com, 
€60, B: 7,6.

GAVARNIE 4. Compostelle 
Voor wie per se in Gavarnie wil zitten 

Oppervlakte: 45.705 hectare
Hoogste punt: Vignemale, 3298 meter
Bezoekersaantal: 1,5 miljoen per jaar
Meren: 300
Flora: 200 inheemse soorten

Fauna: 5600 gemzen, 37 steenarend-
paren, 320 gierenparen, 4 beren, 
120.000 schapen
Paden: 350 kilometer gemarkeerde 
wandelpaden

Het nationale park in cijfers

is dit een prima keuze. Sfeervol, typisch 
Frans hotel zonder pretenties. Gerenoveerd 
in 2008 (foto links). 
92 49 43, www.compostellehotel.com, €50.

CHAMBRES D’HÔTES
LUZ ST.SAUVEUR 5. Au Clos des Remparts 
Zonder twijfel de mooiste chambre d’hôte 
die we zagen. Volledig gerenoveerd heren-
huis met ommuurde patio en tuin. 

Pic du Midi d’ 
Ossau en Ibon 
de Anayet
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volgens ons niks van, maar speelt zijn 
rol perfect en er verdwijnen tenminste 
tien potten honing in de fi etstassen, on-
danks de niet kinderachtige prijs van 
€10 per kilo. Cliché of  niet, wij gaan 
ook voor de bijl en kopen een halve kilo 
anti-vermoeidheidshoning. Je weet 
maar nooit op de HRP. De pot staat ove-
rigens nog steeds onaangeroerd in de 
voorraadkast, inmiddels bikkelhard.  

Vergane glorie? 
We belanden in Cauterets, een toeris-
tisch stadje met leuke winkels, een 

markt, kuuroorden, chique hotels, een 
casino uit de belle époque en veel glo-
rie, al of  niet vergaan. Het is de poort 
tot de Pont d’Espagne, een spektakel 
van klaterende beken en watervallen 
overspannen door een boogbrug, één 
van de publiekstrekkers van het natio-
nale park. De omvang en de prijs van 
de parkeerplaats deden al zoiets ver-
moeden. Bij de brug begint een echte 
klassieker: het wandelpad en de stoel-
tjeslift naar het azuurblauwe Lac de 
Gaube, één van de mooiste en meest 
 romantische meren in de Pyreneeën. 
Voor veel bezoekers is het restaurantje 
langs het meer de eindbestemming, 
maar de GR10 gaat verder door een fan-
tastisch berglandschap naar de Refuge 
des Oulettes aan de voet van de Vigne-
male. Met 3298 meter is dit de hoogste 
berg van de Franse Pyreneeën, al moet 
de top worden gedeeld met Spanje. De 
klim naar de hut wordt beloond met 
een onvergetelijk uitzicht op de meer 

dan 1000 meter hoge noordwand van de 
Vignemale met de Glacier d’Oulettes. 
De Vignemale heeft nog een tweede, 
veel grotere gletsjer, de Glacier 
d’Oussoue, maar daarvoor volgt een 
pittige klim over de GR10 en de HRP, 
naar de Refuge de Baysellance. Deze 
tocht stelt je conditie fl ink op de proef.
Gavarnie, in het hart van het nationale 

park, is met meer dan een miljoen be-
zoekers per jaar de belangrijkste at-
tractie van de Pyreneeën. En dat komt 
door Cirque de Gavarnie, dat samen 
met Cirque de Troumouse en het aan-
grenzende Nationale Park Ordesa in 
Spanje tot Werelderfgoed is verklaard. 

Perfect halfrond
Een cirque is een keteldal gevormd na 
de ijstijden. Alle Zuid-Europese geberg-
ten veranderden in de ijstijden in glet-
sjers. Die van  Gavarnie reikte tot in 
Lourdes. De gletsjers verdwenen en 
wat overbleef,  waren honderden me-
ren, tientallen  U-dalen en keteldalen. 
En daarvan is die van Gavarnie zonder 
meer de mooiste: duizelingwekkend 
hoog en perfect halfrond. De grootste 
waterval van  Europa en de Brèche de 
Roland doen de rest. Aan die bres is de 
legende verbonden van Roland, een 
ridder in het leger van Karel de Grote. 
Hij groeide uit tot een mythische fi guur 
en hoofdpersonage van het Roelands-
lied, een ridderroman waarin hij in de 
pan wordt gehakt door de Moren. Met 
zijn beroemde zwaard zou hij eigen-
handig de bres hebben uitgehakt om 
het Franse leger doorgang te bieden. 
Onze tocht eindigt in Cirque de Trou-
mouse in het oosten van het park. Je 
kunt er ook met de auto komen, over 
waarschijnlijk de enige D-weg in 
Frankrijk waarvoor je tol moet betalen. 
Het is hier veel rustiger. Troumouse 
heeft geen waterval maar is deson-
danks een van de indrukwekkendste 
plaatsen: weids, groots en desolaat en 
dus een waardig einde van onze reis. ●

CAMPINGS
AUCUN 7. Azun Nature 
Nieuwe camping op een rustige plek (foto 
rechts). Mooi sanitair en een verwarmde 
leesruimte voor regenachtige dagen.
97 45 05, www.camping-azun-nature.com, 
€13,50. 

LUZ ST. SAUVEUR 8. Les Cascades 
Prima camping op een rustige plek met 
zwembad en kinderspeelplaats. Uitstekend 

Oase van rust in hartje Luz. 
92 49 43, www.luz.org, €80 inclusief 
ontbijt.

ARRENS MARSOUS 6. La Condorinette 
Vier kamers in een 17e-eeuws landhuis met 
mooie tuin. Aardige eigenaren. 
92 06 39, www.lacondorinette.com, €55 
met ontbijt, diner €22.

Topselectie Vervolg

Het wandelpad naar Lac de 
Gaube is een echte klassieker

Voorbij het 

restaurantje 

aan het Lac de 

Gaube (foto 

rechtsboven) 

voert de GR 10 

door een 

fantastisch 

berglandschap 

(foto onder)
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restaurant tegenover de ingang. 
92 85 85, www.camping.luz.com, €18. 

GÈDRE 9. Les Tilleuls 
Natuurcamping, halverwege Luz St. Saveur 
en Gavarnie. Voor de rustzoeker en de 
‘echte kampeerder’. Prachtige uitzichten. 
Ook appartementen. 
92 48 92, €14.

BERGHUTTEN
De beste hutten, zowel wat betreft ligging 
als comfort vonden wij Ayous bij de Pic du 
Midi d’Ossau, Oulettes de Gaube (foto 
links) bij de Vignemale en Espuguettes bij 
Gavarnie. 
Tarieven: overnachting €10-19, avondeten 
€15, halfpension €30-40. Leden van berg-
sportverenigingen krijgen doorgaans 
korting. Zie voor alle 17 berghutten 
www.parc-pyrenees.com. 

Reizen & prijzen
Beste reistijd Juni tot september. In juni 
kan boven de 1500 meter nog sneeuw 
liggen.
Auto Van Utrecht naar Lourdes via Poitiers 
en Toulouse: 1313 kilometer, tol €85. 
Vliegen KLM en Air France vliegen recht-
streeks van Amsterdam naar Toulouse, 
retourticket vanaf €150 in juni. Jetairfl y.com 
vliegt van april-september twee keer per 
week naar vliegveld Tarbes Lourdes Pyré-
nées, retourticket vanaf €78 in juni. 
Trein Met Hispeed van Amsterdam Centraal 
naar Lourdes en Pau. Reistijd 10-12 uur, 
vanaf €125 retour.
Autohuur Een auto in de compacte klasse 
bij Holiday Cars kost circa €280 per week 
all in.
Reisaanbod SNP Natuurreizen (www.snp.
nl): Transpyreneeën etappe 5, tiendaagse 
trektocht door het nationale park, €975 
inclusief treinreis. Cycletours (www.cycle-
tours.nl): Ontdek de Pyreneeën, acht-
daagse fi etsreis vanuit Argelès, €517 
inclusief busreis.
Entrees en excursies Pont d’Espagne €5,50 
parkeergeld en €9 kabelbaan naar Lac de 
Gaube; Cirque de Gavarnie €4 parkeergeld; 
Cirque de Troumouse €4 tol; Petit Train 
d’Artouste €21,50.
Kabelbanen: Téléphérique naar de Pic du 
Midi de Bigorre (2877 meter), hele jaar 
open, €32. Van Pont d’Espagne naar Lac de 
Gaube (1725 meter), open 14 mei-2 oktober, 
€9, familie €30. Van Cauterets naar Cirque 
du Lys (1850 meter) en Crêtes du Lys 
(2400 meter), open 2 juli-4 september, €16, 
familie €36.

Reisinformatie Het Parc National heeft 
bezoekerscentra (Maison du Parc National) 
in Saint-Lary, Luz St. Saveur, Gavarnie, 
Cauterets, Arrens, Laruns en Etsaut, zie 
www.parc-pyrenees.com; www.cauterets.
com; www.luz.org; www.ff randonnee.fr.
Goede Nederlandstalige reisgidsen zijn de 
Wandelgids GR-10 van Ton Joosten (2006, 
328 pag., €29,95) en De 100 mooiste 
wandelingen in de Pyreneeën van dezelfde 
auteur (2007, 302 pag., €21,95). Goede 
algemene informatie over natuur en cultuur 
bieden de ANWB Goud Pyreneeën (2011, 
392 pag., €18,95), de Michelin groene gids 
Zuidwest-Frankrijk (2007, 434 pag., €19,95) 
en, voor wie veel praktische informatie wil, 
de Engelstalige Rough Guide Pyrenees 
(2007, 608 pag., €19,95). Goede wandel-
gidsen zijn de TopoGuides van de Fédéra-
tion Française de la Randonnée Pédestre. 
De Atlas des cols des Pyrénées Volume 2 
(Altigraph, 159 pag., €23,50) en Fietsen in 
de Pyreneeën (Roularta books, 2003, 175 
pag., €14,50) zijn goede fi etsgidsen.
Handige kaarten zijn: Cartes 3, 4 en 25 van 
Randonnée Pyrénées, Rando éditions 
(1:50.000, elk €12,50). Gedetailleerder zijn 
de IGN kaarten (Série Bleue, 1:25.000, 
€11,95). Een goede overzichtskaart is de 
Michelin Pyrénées Centrales, 1:150.000, 
€7,95. 
Eten & drinken Gemiddelde prijzen in €.
Café au lait 2,50, espresso 1,80, glas bier 
2,75, glas wijn 3, dagmenu 20, fl es wijn 15.

Vragen en/of opmerkingen:
redrg@consumentenbond.nl
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