2.3 Hoge rondwandeling bij Lo Closo: hellingen van Lo Caubo

Helling Lo Caubo met lammergier

Berrós Jussà – Dorve - Serra de Moixeto - Barranc de Beveders – Berrós Sobirà - Berrós
Jussà
Duur
5 uur
Zwaarte
Deze avontuurlijke en mooie wandeling is niet geschikt voor onervaren wandelaars.
Hij is niet lang (ca 9 km) en het hoogteverschil (600 m) is ook goed te doen, maar een deel
van de wandeling gaat over steil en ruig terrein, zonder dat er een pad aanwezig is. De
wandeling is intensief gemarkeerd, maar het is nodig voortdurend op te letten om de route niet
kwijt te raken. Gebruik van een kompas is aanbevolen. Draag een lange broek om
schrammen te voorkomen.
Kaart/GPS Pica d’ Estats Mont-roig. Ed. Alpina; Pica d’Estats-Aneto. Op Lo Closo is een GPS-versie
beschikbaar.
Variant
Afdaling via Barranc de Costalada langs diverse ruïnes van boerenstallen: 1 uur extra
Route

Korte karakteristiek
Een hoge rondwandeling van 5 tot 6 uur vanuit Berrós Jussà. De tocht gaat over weitjes, bremvelden en
rotsachtig terrein op de zuidwestflank van Lo Caubo, de berg die dit gebied domineert. Je komt er niemand
tegen en hebt er prachtige uitzichten over de bergen in het nationaal park Aigües Tortes.
Je wandelt van Lo Closo eerst omhoog naar het verlaten dorpje Dorve en klimt daarna over rots en weitjes
verder tot je op 1700 m de Serra de Moixeto kruist. Je ziet dan Lo Closo 600 m beneden je liggen. Je loopt
verder door uitgestrekte bremvelden en daalt vervolgens een heel steile helling met bremstruiken af tot in
een beekdal. Langs de beek zak je verder af naar Berrós Sobirà en vervolgens naar Berrós Jussà. Als je
voldoende energie hebt, kun je de wandeling uitbreiden met een extra lus van 1 uur naar het volgende dal,
waar je diverse ruïnes van oude zomerstallen aantreft; vlak boven Berrós Sobirà kom je dan weer terug op
de oorspronkelijke route.
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Routebeschrijving
 De wandeling begint in Berrós Jussà (1090 m) op de camping. Neem het paadje linksaf richting Dorve.
Het stuk tot Dorve is geel gemarkeerd. De eerste 10 minuten klim je steil omhoog, daarna stijg je
geleidelijk verder door bos en struiken. De bodem is rotsachtig.
 Na 45 minuten kom je in een bos met grasbodem en loop je ongeveer vlak verder over een
komvormige helling in noordelijke richting. Aan het eind van deze kom loopt het pad rechts omhoog,
slingerend over rotsen. Dit is een stuk waar de oriëntatie problemen kan geven. Let goed op de gele
markering (soms op bomen). Als je boven op het kammetje bent aangekomen, vind je een duidelijk
vlak pad.
 Je volgt dit pad in een rechte lijn door het bos. Je komt bij een asfaltweg, loopt daar een tijdje parallel
aan en daalt ten slotte af naar deze weg bij een groene wegwijzer. Je gaat verder over de weg richting
Dorve (1 uur 30 vanaf de start).
 Vlak voor Dorve (1400 m) vind je de bordjes en rood-witte markering van de GR 11. Neem de GR 11 in
de richting van Estaon/Lo Caubo. (Je gaat de GR 11 nu een half uurtje volgen.)
 Je loopt Dorve door via het dorpsplein (kraan met drinkwater), langs de kerk, komt een bordje tegen
(Turo de l'Aguila/Lo Caubo/Estaon), neemt een stenig en modderig stijgend pad en klimt daarna het
open rotsgebied ten noorden van het dorp op. De markering bestaat hier vooral uit steenmannen. Circa
20 minuten na Dorve kom je weer bij een groene wegwijzer en kort daarna bij een volgende (richting:
Lo Caubo). Bij deze laatste wegwijzer verlaat je de GR 11 en de rood-witte markering. Je gaat rechtsaf
en volgt vanaf hier blauwe markering. (Je volgende doel is de pas die in je zuidoostelijke richting ziet
liggen, maar het pad loopt daar niet in directe lijn heen.)
 Het pad kruist snel een beek en loopt daarna door weiland omhoog. Je komt langs een grote den met
daarnaast een schuilhutje. Hier moet je weer scherp op de markering letten. Het pad gaat nu met een
grote lus linksom (dus 'terug' ) en langs een muur vrij steil omhoog tot het een kleine groep flinke
bomen bereikt (populieren en een es) waaronder het vee vaak schaduw zoekt.
 Vanaf het populierenbosje gaat er een duidelijk pad, aanvankelijk vlak, in de richting van de pas. Je
loopt door het bos en klimt het laatste stukje steil tot je de pas boven de Serra de Moixeto bereikt
(hoogte 1680 m, circa 1 uur na Dorve). Vanaf dit punt zie je Lo Closo liggen.
 Hierna loopt het pad op gelijke hoogte verder langs de helling en buigt daarna iets naar rechts. Het pad
wordt hier wat minder duidelijk, maar blijft gemarkeerd. Je komt na ca 15 minuten uit bij een rotsblok
van enkele meters hoog, een soort menhir, met markering (zie foto). (Dit rotsblok is een cruciaal punt.
Hierna volgt namelijk het meest lastige stuk van de wandeling: een stukje op gelijke hoogte door een
bremveld en dan de steile afdaling naar het volgende dal. De route blijft steeds blauw gemarkeerd,
maar de markering is lastig te volgen en de helling is behoorlijk steil. Zorg dus dat je vanaf dit rotsblok
de blauwe route aanhoudt en daal niet op eigen houtje af!)

 Het pad gaat circa 10 meter vóór het rotsblok over een vaag paadje door de brem linksaf (noordnoordoost). De markering is aangebracht op een paar losse stenen en je komt heel snel bij een blauwe
haak op vaste rots. Je blijft aanvankelijk ongeveer op gelijke hoogte lopen, in zuidoostelijke richting. Je
komt weer een haak tegen en gaat geleidelijk dalen (oost). Je ziet Berrós Sobirà liggen. Hierna ga je
steil afdalen (oost) naar een berkenbosje.
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Speuren naar de blauwe tekens

 Vandaar gaat het verder heel steil naar beneden in de richting van de barranc (het beekdal), door open
terrein met bremstruiken. Je ziet op de berghelling aan de overkant van het dal een klein stenen
herdershutje liggen. (Daaronder kom je straks uit). Halverwege de afdaling buigt de route enigszins af
naar links en steek je een stroompje over. Ten slotte bereik je de beek beneden in de Barranc de
Beveders. Je steekt de beek over en vindt bijna onmiddellijk tussen de blauwe markeringen een rode
markering (circa 45 minuten vanaf het rotsblok; je bent nu in totaal 3 uur 30 bezig). Deze rode stip is het
startpunt voor de variant via Barranc de Costalada/Borda Surp; zie voor deze variant hieronder. Als je
de gewone route volgt, negeer je deze rode stip en volg je de blauwe markering stroomafwaarts.
 De blauwe markering is op het volgende stuk door de gesteldheid van het terrein soms schaars.
In het algemeen geldt: je loopt soms links en soms rechts van de beek, maar blijft er altijd dicht in de
buurt. Er zijn enkele punten die extra oplettendheid vragen. Al vrij snel loopt de blauwe markering
rechts van de beek schuin omhoog via een duidelijk pad. Ga daar weer af voor het te ver omhoog gaat
en daal af in de richting van de beek. Daar zul je de markering terugvinden. Een volgend lastig punt
kom je tegen als je op een wat hoger gelegen weitje rechts van de beek loopt. Daar moet je plotseling
via een scherpe hoek afdalen naar de beek (blauwe haak). Een stuk lager doet zich een vergelijkbare
situatie voor: je loopt weer aan de rechterkant van de beek, wat hoger en nu op een meer uitgestrekte
wei. Ook hier moet je met een scherpe bocht terug naar de beek afdalen. Zorg dat je dit punt niet mist.
 Je komt dan bij een oversteekplaats waar een omgevallen boom ligt met een rode en blauwe stip.
Hier eindigt de blauwe markering. Je steekt de beek niet over, maar volgt de rode markering naar
rechts.
 Je daalt verder af door weitjes; de markering staat hier vaak op paaltjes.
 Je passeert twee hekken van bedspiralen. Direct daarna kom je bij een splitsing (geen markering).
Beide alternatieven eindigen in Berrós Sobirà. Het hoofdpad gaat linksaf, loopt over rotsen terug naar
de beek (rood gemarkeerd) en loopt aan de overkant van de beek verder naar beneden. Het pad
rechtdoor is een ongemarkeerde kortere route die je langs het waterreservoir van Berrós Sobirà naar
het dorp brengt (1 uur vanaf het moment dat je de afdaling langs de beek bent begonnen).
 Vanaf Berrós Sobirà loop je de landweg af naar Berrós Jussà (30 minuten).
Variant via de Barranc de Costalada en Borda Surp (vanaf het punt waar de rode route start circa 2 uur
30 naar Berrós Jussà, dus in totaal 6 uur voor de hele wandeling)
 De rood gemarkeerde variant klimt vanaf de Barranc de Beveders de volgende bergkam over en gaat
via het dal daarachter naar beneden. De helling staat ook hier vol brem en is dus niet goed te
markeren. Oriënteer je vanaf de beek als volgt: je ziet bijna boven aan de kam een langwerpige rots die
als een boegspriet uitsteekt. Daar moet je heen. Schuin links daaronder zie je een bultige rots. Die moet
je links passeren; daarna ga je rechtsom omhoog.
 Het stuk tot de boegspriet is niet gemarkeerd. Je klimt eerst links omhoog. Je komt bij de kleine
schuilhut die je eerder al zag liggen, loopt nog iets verder door en gaat vervolgens in zuidwestelijke
richting omhoog naar de boegspriet en tot boven op de kam.
 Ter oriëntatie: Vanaf de kam zie je aan de andere kant beneden in het dal de muren van een oude
schuur liggen, Borda Clara. Dat is het volgende doel. Dit stuk van de wandeling is het terrein wat lastig
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doordat oude paden overwoekerd zijn, maar de route van de afdaling is weer behoorlijk gemarkeerd
met rode stippen.
Je zakt af door de brem. Links in de verte zie je de eerste ruïnes van oude huizen of stallen. De rode
stippen leiden je om een rots heen (tegen de klok in) en vervolgens zie je een oud muurtje voor je, dat
schuin naar de beek beneden loopt. Daal af langs dit muurtje; je gaat boven twee veldjes langs. Als je
vlak bij de beek bent, is er een stukje zigzaggend pad links van het muurtje; je eindigt rechts van het
muurtje in een steile wei en vindt daar een oversteekplaats.
Steek de beek over en volg het pad wat hoger boven de beek naar rechts. Let goed op de markering.
Het pad slaat de hoek om, je klimt over een oude versperring en komt bij Borda Clara. Je loopt daar
tegen de klok in omheen en daalt verder af, steeds in de buurt van de beek, door de brem, en langs
rotsen.
Je bereikt de volgende ruïne, Borda Surp. Je passeert deze overgroeide borda aan de rechterkant en
loopt dan vrijwel rechtdoor door de brem weer in de richting van de beek. Hoog langs de beek daal je
verder af, langs een draadversperring. Bij een rots gaat het pad scherp naar rechts, en volgt de beek,
die nog steeds diep beneden je ligt, verder naar beneden tot het uiteindelijk naar de beek afdaalt.
Je steekt de beek over (hek van bedspiraal) en gaat direct linksaf langs de rechteroever verder naar
beneden.
Het pad gaat door een muurtje en daarna rechtsaf. Het loopt nu boven een ander beekje.
Na 100 m steek je dit beekje over bij een omgevallen boomstam met een rode en blauwe stip. Je
houdt nu links aan en blijft de rode markering volgen.
Je daalt verder af door weitjes; de markering staat hier vaak op paaltjes. Opletten blijft geboden.
Je passeert twee hekken van bedspiralen. Direct daarna kom je bij een splitsing. Beide alternatieven
eindigen in Berrós Sobirà. Het hoofdpad gaat linksaf, loopt over rotsen terug naar de beek en loopt aan
de overkant van de beek verder naar beneden. Het pad rechtdoor is een kortere route die je langs het
waterreservoir van Berrós Sobirà naar het dorp brengt.
Vanaf Berrós Sobirà loop je de landweg af naar Berrós Jussà.
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