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Haute Route Pyrénéenne oftewel de HRP 
 
Wie denkt dat de GR20 in Corsica de zwaarste wandelroute is van Europa, think 
again. De Haute Route Pyrénéenne (HRP) is eveneens een uitdagende en 
daarenboven ongemarkeerd traject die net als de GR10 en GR11 van west naar 
oost door de Pyreneeën trekt. De route blijft op of nabij de Frans-Spaanse 
grens. Hooggebergte pur sang dus! Het meest alpiene gedeelte ligt tussen 
pakweg Lescun en Mérens-les-Vals. In diverse delen trekken we doorheen het 
massief en pimpen de route nog wat op met enkele minder bekende pareltjes. 
 
In 2020 ondernamen we deel 1 van Urdos naar Gavarnie. In 2021 exploreerden 
we in deel 2 de Ordesa-canyon en de grootste omgeving van Pic de Munia en 
kwamen in Héas, amper een boogscheut van ons vertrekpunt, terecht. Tijd om 
in 2023 resoluut oostwaarts te trekken richting Bagnères-de-Luchon waar we 
continu flirten met de Frans-Spaanse grens en regelmatig afwijken van het 
originele HRP-traject om in het hooggebergte te blijven. 
 

 
 
Periode 
 
Stappen doen we van zondag 16 tot en met zaterdag 22 juli (7 volle 
wandeldagen).  
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Klimaat 

In de Pyreneeën kan het behoorlijk warm zijn. De temperatuur kan ook op 
grotere hoogte nog oplopen tot voorbij 25°C. Warmteonweerders zijn dan ook 
mogelijk in de namiddag, vandaar dat we ’s morgens tegen ten laatste 8u30 
zullen vertrekken. Maar zoals in elk hooggebergte moet je op diverse 
weersomstandigheden voorbereid zijn, ook koude temperaturen en regen zijn 
mogelijk.  
 
Doelpubliek 
 
Dit is een uitdagende route met soms stevig terrein en een behoorlijk aantal 
hoogtemeters. Bergwandelervaring & een héél goede fysieke conditie zijn 
absoluut vereist. Hoogtevrees heb je niet of heel beperkt; rotsige paden en 
blokkenterrein schrikken je niet af. Ervaring met bivakkeren in het 
hooggebergte is aanbevolen maar geen voorwaarde als je wel over veel 
bergwandelervaring beschikt.  
 
Over kampeermateriaal, hoe je rugzakgewicht beperkt te houden en de ideale 
bivakplaats kiezen, krijg je heel wat tips op de voorbereidingsavond & tijdens 
de tocht zelf. En als je graag iets bij leert over kaart, kompas & GPS, dan kan dat 
zeker en vast. M.a.w. het is een ideale tocht voor wie houdt van een fysieke en 
mentale uitdaging & zijn kennis en kunde wilt uitbreiden. 
 

 
 
  



4 
 

Aantal deelnemers 
 
Minimaal 5, maximaal 8 personen kunnen mee. Op die manier houden we het 
veilig en gezellig. 
 
Inschrijven: via dit formulier  
 
Prijs 
 
Per deelnemer is de prijs 350 euro. 
 
Inbegrepen: 

• Organisatie & begeleiding door een professioneel gediplomeerde 
bergwandelgids gedurende 7 dagen 

• 1 overnachting kamer en ontbijt in Logis Hôtel La Brèche de Roland in 
Gèdre (nabij start van de tocht), 1 overnachting in half pension in 
Hospice de Rioumajou (dag 3) en 1 overnachting kamer en ontbijt in 
Hotel des 2 Nations in Bagnères-de-Luchon (einde van de tocht) 

 
Niet inbegrepen:  

• Transport (bus en trein of auto) & lokaal transport van Gèdre naar Héas 
op zondagochtend (taxi, 11km) – prijzen nog niet gekend 

• Avondmaaltijd en drank in Gèdre en Bagnères-de-Luchon (in restaurant 
van hotel) 

• Eventueel eten en drinken als we een berghut passeren 

• Persoonlijk of huurmateriaal 

• Individuele reisbijstandsverzekering 
 
Meld je eerst aan via dit formulier. Gelieve na bevestiging, het voorschot van 
€150 te betalen op het rekeningnummer van de West-Vlaamse 
Bergsportvereniging (BE68 4764 3365 2134). Het saldo van €200 moet betaald 
worden tegen ten laatste 30 april. Bij annulatie na 1 mei wordt je voorschot 
niet terugbetaald, zorg zelf voor een annulatieverzekering. Bij eventuele 
annulatie vanwege de organisatie wordt het volledige inschrijvingsgeld 
terugbetaald.  
 
Lid van Klim- en Bergsportfederatie verplicht 
 
Om aan deze stage deel te nemen, moet je lid te worden van de KBF. Daar zijn 
heel wat voordelen aan verbonden: toegang tot heel wat opleidingen & stages, 

https://forms.gle/axr1KhWEQnPzw5VS7
https://forms.gle/axr1KhWEQnPzw5VS7
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een uitstekende bergsportverzekering en korting in bergsportzaken en de 
overnachting in berghutten. 
 
Vervoer 

We reizen met het openbaar vervoer gezien het een tocht in lijn is & de trein in 
Frankrijk in hoogzomer comfortabel en sneller reizen is dan de auto.  
 

• Naar Gèdre: met de trein naar Brussel (vb. Gent om 17u55), trein om 
18u42 naar Paris Nord, 1 rechtstreekse metro naar Paris Austerlitz, 
nachttrein om 21u17 naar Lourdes. Daar kom je aan om 7u43. Vlakbij zijn 
er diverse bakkerijen voor een ontbijt. De bus naar Gèdre vertrekt om 
9u15 en aankomst is om 10u27. Je kan de rest van de dag gebruiken om 
nog wat inlopen zonder zware rugzak of gewoon wat te chillen. Ook een 
bezoekje aan Luz-Saint-Sauveur of Gavarnie (respectievelijk halte vroeger 
en later op de bus) behoort tot de mogelijkheden. 

• Vanuit Luchon: bus om 9u03 naar Montrejeau, trein naar Toulouse, trein 
naar Paris Montparnasse, 1 rechtstreekse metro naar Gare du Nord, trein 
naar Brussel en van daaruit terug naar huis (vb. Gent: aankomst om 
19u57). 

 
Ook de tochtbegeleidster reist met de trein (vanuit Gent) en je kan dus bij haar 
aansluiten. Boeken van tickets doe je wel zelf. We boeken tijdig (in principe 3 
maand op voorhand of vroeger als de tickets al vrijgegeven zijn) via deze site 
om van de goedkoopste tarieven te genieten, reken op ongeveer 250 euro voor 
je heen- en terugreis (met de brandstofprijzen is het wel moeilijk inschatten 
hoe alles zal evolueren). 
 
Wie liever met de auto reist, kan op vb. op vrijdagavond logeren in Tarbes en 
daar de auto achterlaten op de betalende parking van het station. Ook Lourdes 
en Montrejeau zijn een optie.  
 
Ter plaatse huren we een taxi om ons naar het begin van de tocht te brengen 
(11km van Gèdre), en we nemen de bus vanaf ons eindpunt naar Bagnères-de-
Luchon (bus om 18u, aankomst 18u30).  
 
Overnachting & maaltijden 
 
Tijdens de tocht wordt 5 keer gebivakkeerd en 1 keer in half pension in een 
berghut geslapen. Dat betekent 5 avondmaaltijden en ontbijten en 7 dagen 
snacks voorzien. Herbevoorrading is niet mogelijk. Enkele keren (tijdens de 

https://be.oui.sncf/nl/
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laatste dagen) passeren we een berghut waar je een blikje of kleine 
versnaperingen kan kopen. Wie wi,l kan voor 5 euro per avondmaaltijd 
intekenen op zelfgedroogde voeding van de tochtbegeleidster.  
Materiaal 

Een paklijst wordt bezorgd bij inschrijving en zal uitgebreid besproken worden 
op de voorbereidingsavond. Je mag rekenen op een rugzak die om en bij de 
15kg zal wegen. Water tanken we onderweg bij. 
 

Voorbereidingsavond op 3 mei 

Op woensdagavond 3 mei wordt er afgesproken met de deelnemers bij de 
tochtbegeleidster thuis in Gent om met elkaar kennis te maken, praktische 
afspraken te maken rond het delen van materiaal en tips uit te wisselen. 
 
Begeleiding 

Debbie Sanders (1983) heeft de hikingmicrobe opgelopen op haar 17de. Ze 
houdt van (pittige) bergtochten in zomer en winter en wildkamperen is haar 
tweede natuur. Haar tochtverslagen vind je op haar blog. Ze is professioneel 
opgeleid tot Accompagnateur en Montagne en als bergwandelgids en 
instructrice op vrijwillige basis actief bij diverse clubs van de Klim- en 
Bergsportfederatie. Ze werkt sinds juli 2021 ook als sporttechnisch 
medewerkster bij de KBF, en is ook competitief duatlete en triatlete. 

 

https://debbiestochten.com/
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Programma 
 

De etappes liggen vrij vast maar het programma is uiteraard steeds onder 
voorbehoud van weer- en terreincondities en de mogelijkheden van de groep. 
De tochtbegeleidster stelt veiligheid en comfort van de deelnemers voorop, zal 
iedereen betrekken in keuzes maar neemt zelf de finale beslissing. Er is 
voldoende flexibiliteit om de etappes bij te sturen en toch het einddoel Luchon 
te bereiken. 
 
Zondag 16 juli: Héas > Lacs de Barroude (wildbivak) 
Afstand: 13,2 km, stijgen: 1.351m, dalen: 505m 
 
Een taxibusje brengt ons naar de start in Héas, een gehuchtje in de Cirque de 
Troumouse. Vandaaruit stijgen we op een rustig tempo langs een mooi bergpad 
naar de Hourquette de Héas. Na een korte afdaling gaat het kort terug omhoog 
naar de volgende bergpas: Hourquette de Chermentas. De imponerende 
kalkstenen muur van Barroude doemt wat verder op. We bivakkeren aan de 
voet ervan bij één van de azuurblauwe meren.  
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Maandag 17 juli: Lacs de Barroude > Lac de Héchempy (wildbivak) 
Afstand: 10 km, stijgen: 881m, dalen: 940m 
 
Na een stevige instapdag doen we het vandaag wat kalmer aan. We zijn 
inmiddels dichtbij de grenskam die vandaag onze leidraad wordt. Via de Port de 
Barroude bereiken we de Frans-Spaanse grens en lopen verder naar twee 
bergtoppen: Soum de Barroude  en Pic de Port Vieux. Bij Port Vieux duiken we 
Spanje even binnen om dan terug de grens over te wippen bij Puerto de Bielsa. 
Via de Franse noordzijde van de bergflank wandelen we naar de Port de 
Bataillance vanwaar we onder onze voeten de volgende idyllische bivakplek al 
zien liggen: Lac de Héchempy. 
 

 
 
Dinsdag 18 juli: Lac de Héchempy > Hospice de Rioumajou (berghut) 
Afstand: 10,5 km, 849m stijgen, 1.594m dalen 
 
De ochtendzon wekt ons op onze oostelijk gerichte bivakplaats. Deels via 
paden, deel offtrail steken we door naar Port du Moudang waar we terug op de 
grenskam verder wandelen. De zichten over de Hautes Pyrénées blijven 
indrukwekkend. Deze panoramische route is veel interessanter dan het 
klassieke HRP-traject dat de saaie Valle de Barrosa induikt. Verfbollen leiden 
ons de helling af naar Hospice Rioumajou.  
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Vanavond genieten we van de luxe van de opgeknapte hospice waar we de 
voetjes onder tafel schuiven. Deze plaats werd reeds in de 15de eeuw 
beschreven en was jarenlang een verblijfplaats voor pelgrims op weg naar 
Compostella. 
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Woensdag 19 juli: Hospice de Rioumajou > Cabana de Puyamuego (wildbivak) 

Afstand: 16,5km, 1.421m stijgen, 1.179m dalen 
 
Het gaat terug stevig bergop vandaag naar de Port du Plan ou de Rioumajou 
maar dan hebben we wel bijna alle hoogtemeters van de dag gehad. We zijn 
terug in Spanje aanbeland en in het dal sluiten we aan op de GR11. Ons 
eindpunt ligt aan een onbemande herdershut met zicht op de Posets. Wie wil 
kan binnen zijn matje leggen op de houten planken of buiten de tent opzetten. 
Er is een bron vlakbij. 
 

 
 
Donderdag 20 juli: Cabana de Puyamuego > Lac des Isclots (wilbivak) 
Afstand: 14,7km, 1.536m stijgen, 934m dalen 
 
We verlaten de GR11 en hoppen terug Frankrijk binnen via de Port d’Aygues 
Tortes. Het wordt de dag van de vele bergmeren. Aan Lac des Isclots slaan we 
onze tenten op.   
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Vrijdag 21 juli: Lac des Isclots > Pleto de Remunes (wildbivak) 
Afstand: 12,6km, stijgen: 1.073m stijgen, 1.276m dalen 
 
Misschien wel de koninginne-etappe van de tocht want dit stukje HRP is op van 
te snoepen. Ruw terrein met blokkenvelden en puur hooggebergte dus. Via de 
Col des Gourgs Blanc bereiken we Refuge des Portillon. Daar blazen we even uit 
voor de lunch om daarna het tweede deel van de tocht te ondernemen. Op de 
Pleta de Remune vleien we ons in het gras neer voor onze laatste bivaknacht. 
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Zaterdag 22 juli: Pleto de Remunes > Hospice de France 
Afstand: 14,8km, 670m stijgen, 1.492m dalen 
 
Mooie bergpaden vandaag die ons een eind omlaag leiden naar de Rio Esera 
om dan de laatste energie uit de quadriceps te halen voor de klim naar de Port 
de la Glère. Via een groen keteldal wandelen we via de Chemin de l’Impératrice 
naar ons eindpunt: Hospice de France. Daar hebben we de tijd om even uit te 
blazen en te klinken op een mooie tocht vooraleer de bus te nemen naar 
Luchon.  
 

 
 
Zondag 23 juli 
 
Na een rustig ontbijt in ons hotel, nemen we om 9u de bus naar Montrejeau 
om terug huiswaarts keren.  


