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Beklimming van de Aneto

Dagtochten in Aigues Tortes
Route
Duur
Zwaarte
Seizoen
Vervoer

Kaart
NB

Refugio La Renclusa – Portillón Inferior - Cresta de los Portillones – Portillón Superior
- Collada de Coronoas – Pic d’Aneto
circa 10 uur exclusief pauzes
Zware beklimming, alleen te doen voor mensen met een behoorlijke conditie. Circa
1300 m stijgen, blokkenvelden, gletsjer. Lastige passage bij de top. Stijgijzers, touw en
pickel noodzakelijk.
zomer
Vanuit Lo Closo kun je de beklimming van de Aneto doen door op de dag voorafgaand
aan de beklimming naar de berghut La Renclusa te gaan. De reis bestaat uit een
autotocht van ongeveer drie uur via La Pobla en Benasque, een bustochtje door het
autovrije Plan d’Estan ten noorden van het Aneto-massief en een aanloopwandeling
van 45 minuten naar de hut. De volgende ochtend zeer vroeg opstaan en de tocht
doen. Het is haalbaar om dezelfde dag terug te gaan naar Lo Closo.
Maladeta Aneto, Editorial Alpina 1: 25.000.
Stijgijzers en pickels kun je in de hut huren. Overbodige spullen kun je tijdens de tocht
in de hut achterlaten. (Hoofd)lamp noodzakelijk.

Korte karakteristiek
De Pico de Aneto is met 3404 m de hoogste top van de Pyreneeën. In de rubriek Wandelingen in
Aigües Tortes hoort de beklimming van de Aneto eigenlijk niet thuis, want hoewel er veel Catalanen
schijnen te zijn die deze berg tot Catalunya rekenen, ligt het massief van de Aneto-Maledeta toch echt
in Aragón en buiten het nationaal park Aigues Tortes y Sant Maurici.
De beklimming van de Aneto is technisch niet moeilijk. De eerste uren is het pad steil. Dan volgt een
zwaar traject over de blokken van de morene. De diagonale tocht over de gletsjer is grotendeels
gemakkelijk, maar aan het eind knap steil. Het laatste half uur loop je weer over rots. Vlakbij de top ligt
het moeilijkste onderdeel van de tocht, een enge klauterpassage die Puente de Mahoma heet. Het
uitzicht bovenop is fantastisch (ook als je besluit de Puente de Mahoma voor gezien te houden).
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•
•
•
•
•
•
•
•

In de Renclusa wordt het ontbijt zeer vroeg geserveerd, omdat alle gasten daar zijn om de
Aneto te bedwingen. Je vertrekt dus voor zonsopgang samen met veel anderen en ziet overal
groepjes met hoofdlampen. De hut ligt op 2140 m.
Het pad klimt de eerste uren steil omhoog over gras, stenen en vaste rots, boven de barranco
van de rivier Maladeta. Er liggen steenmannen. Na circa 1.15 uur bereik je de Portillon Inferior.
De beklimming loopt verder via de Cresta de los Portillones naar de Portillon Superior (2908
m, 2.45 uur). Vanaf dit punt zie je het blokkenveld, de gletsjer en de top van de Aneto liggen.
De top lijkt al erg dichtbij, maar je bent nu pas halverwege.
Je daalt iets en loopt het blokkenveld op, waar je maar langzaam vooruitgaat.
De gletsjeroversteek duurt ongeveer een uur. Het laatste stuk is erg steil.
De stijgijzers gaan weer uit bij de Collado de Coronas (3198 m, 4.45 uur). Het laatste stuk
klauter je zonder problemen over de rotsen omhoog richting top.
Op ongeveer 50 nagenoeg horizontale meters van de echte top zit een lastige klauterpassage
die niet geschikt is voor mensen met hoogtevrees en die je niet zonder touw zou moeten doen.
Ga terug via dezelfde weg. De terugweg gaat zeker over de gletsjer en het blokkenveld
nauwelijks sneller dan de heenweg. Reken voor de terugweg op zo’n 4,5 uur.
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