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klImmen en de pICos de europa, venga tIÓ venga
Sinds onze landgenoot Nicolas Favresse er midden augustus 2011 ‘Orbayu’ of de hardste Europese mul-
ti-pitch route herhaalde, zijn de Picos de Europa en meer bepaald de Naranjo de Bulnes al wat meer 
gekend bij het gewone klimpubliek. De Naranjo de Bulnes is een impressionante monoliete kalksteen 
van 500 meter. Aan de voet van deze reus bevindt zich een sympathieke berghut wat ervoor zorgt dat 
je na een korte aanloop kan starten aan verschillende multi-pitch beklimmingen van 500 tot 750 me-
ter. Reden genoeg om een bezoekje te brengen.

sItuerIng

De Picos de Europa (letterlijk: “Pieken van Europa”) is een bergketen in 
het noorden van Spanje, onderdeel van het Cantabrisch Gebergte. De 
bergketen ligt zo'n 20 km ten zuiden van de Spaanse noordkust op de 
grens van de autonome regio’s Asturië, Cantabrië en Castilië en León. Van 
op de top kan je bij helder weer trouwens de kustlijn zien.

De rotsen zijn bijna allemaal van kalksteen en glaciale krachten hebben 
bijgedragen aan een opmerkelijk gebied van alpine karstverschijnselen. 
Vele bergtoppen komen boven de 2400 meter uit. De hoogste bergtop is, 
met een hoogte van 2648 meter de Torre de Cerredo. De bekendste plek 
om te klimmen is de Naranjo de Bulnes (2.519m), ook wel Picu Urriello ge-
noemd. Voor bergwandelaars en speleologen hebben de Picos eveneens 
veel te bieden. Een team van de SPEKUL daalde in 2007 tot een diepte 
van 1507m en bracht daarmee de tweede diepste grot in Spanje op kaart!

klImmen op de naranjo de Bulnes

Op de vier zijden van de Bulnes lopen klimroutes. Per zijde een overzicht 
van de geklommen en aan te raden routes. Afdalen gebeurt steeds in de 
zuidwand aan de hand van drie of vier rappels (touw van 60 m of 50 m) 
gecombineerd met wat afklauteren.

de WestWand
De meest indrukwekkende wand is de Westwand met een hoogte van on-
geveer 500 m. Ook de hut is gelegen aan deze wand wat zorgt voor aange-
name korte aanlopen.
De makkelijkste en meest klassieke route op deze wand is de Rabadà/ 
Navarro (750 m, 6a+, A2 (6c+)). Deze route werd geopend in 1962 na 
vijf dagen klimmen in de wand. De eerste lengtes zijn nogal loodrecht 
tot overhangend. Een licht ontbijt is aangeraden. Vanaf de vierde lengte 
wordt het terrein gematigder en volgt de route de zwaktes van de wand 
(schoorstenen en hoekversnijdingen). Het routeverloop is enigszins com-
plex en zorgt voor een mooie reis door deze compacte wand. De route 
dient zelf volledig afgezekerd te worden, als er geen mogelijkheid is staan 
er enige tot voldoende spits (bv. lengte 9, de mooie 6a+ traversée is goed 
afgezekerd). Sommige standen hebben spits, andere standen zijn op 
slaghaken en dien je te verstevigen. Klimtijd varieert tussen 8 uur en 11 
uur maar indien je sommige standen overslaat, wat mogelijk is hogerop 
in de route, kan je uitklimmen op 6 uur. 
De Murciana 78 (500 m, 6c, A0 (7c+)) biedt een elegante rechte lijn. Ook 
hier zit de moeilijkheid in de eerste lengtes (lengte 3 en 4). Met een klim-
niveau van 6b/6c beperk je het artificieel gedeelte tot A0 en heb je dus en-
kel één ladder nodig voor het gemak. Alle stands zijn ingericht als afdaal-
stand. De lijn van Murciana wordt in nood gebruikt om uit de westwand 
af te dalen. Lengtes 3 en 4 zijn goed afgezekerd in de technisch moeilijke 
passen. Bij de andere lengtes geldt de regel: ‘indien je echt niets kan 
plaatsen zijn enige spits aanwezig’. Het Spaanse kalk laat wel relatief goe-
de plaatsingen toe, ook zandlopers kom je regelmatig tegen. In de laatste 
lengtes zitten nog enkele ‘pareltjes’, door de afwezigheid van behaking is 
het goed uitlijken voor het routeverloop.
De combinatie van Sagitario (200 m, 6b) en het bovenste gedeelte van 
Leiva (500 m, 6b/A1 (7a)) trakteert je ook op een prachtig, soms geënga-
geerd klimmen. De rots bedriegt van beneden uit, de eerste lengtes van 
Sagitario zijn steil tot licht overhangend. Sommige lengtes zijn moeilijk af 
te zekeren, je klimt hier dus best onder je klimniveau. Eens aangekomen 
aan het indrukwekkend amfitheater kan je je tocht voortzetten in Leiva. 
De twee moeilijkste lengtes (7a en 7a+) zijn relatief goed afgezekerd. 
Hierna ga je via een hoekversnijding, niet te zien van beneden uit, in een 
rechte lijn naar de top.
‘Soy un hombre nuevo’ of ‘Gizon Berri Bat Naiz’ (baskisch) zou volgens lo-
cals één van de mooiste Spaanse en zelfs Europese multi-pitch beklim-
ming zijn. De eerste drie lengtes werden door ons getest en bieden prach-
tig klimmen op vlijmscherpe ‘gouttes d’eau’, allen correct afgezekerd doch 
niet volledig geëquipeerd.

de oostWand
De oostwand biedt ook zeer interessante routes, maar allen niet te onder-
schatten. Ze starten in dal maar neigen meer naar vertikaal naarmate je 
hoger uitklimt. Het klimniveau ligt hier lager (4de tot 5de graads, som-
mige routes enkele lengtes 6de graads) maar de behaking is hier zeer be-
perkt en de mogelijkheid tot afzekeren soms onbestaand. 
Van Amistad con el diablo (200 m, V+) zijn vooral de 5de, 6de en 7de 
lengte mooi. Alle klimroutes op deze wand komen samen op lengte 9. 
Daar klim je door een piepklein holletje naar de zuidwand (zie dat je pof-
zak dicht is!) en heb je de keuze om af te dalen via de rapellijn of je klim 
voor te zetten via de zuid-oost pijler.
Cepeda (350m, V+) biedt ook een mooie klassieke beklimming van 10 
touwlengtes . Deze route wordt in het magazine Desnivel beschreven als 
“la elegante” en inderdaad, de route slingert zich sierlijk een weg doorheen 
de zwaktes van de wand: dièdres, barsten, dalles, niches, cannelures wis-
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selen elkaar af. Bijzonder gevarieerd, niet moeilijk maar toch ook geën-
gageerd. De relais zijn meestal uitgerust met oude slaghaken, maar voor 
de rest is omzeggens niets te vinden. Een dubbele set camelots, linten en 
een set klemblokken zijn dus onontbeerlijk. De laatste lengte is gemeen-
schappelijk met verscheidene andere routes en bevat een vrij atletische 
crux-6a-pas. De kans op file is hier dus reëel. Er is wel een alternatief meer 
naar rechts, die iets moeilijker is. 

de noordWand
De noordwand biedt enkele klassieke als moderne lijnen. De Schulze 
(500 m, V) is de lijn die werd beklommen bij de tweede beklimming van 
de Bulnes en dit door Gustavo Schulze in 1906 in solo. In deze legendari-
sche route zijn nog tal van overblijfselen te vinden genre houten blokken 
en spieën als tussenzekering. Gustavo Schulze beklom deze lijn solo en 
daalde af via de zuidwand als eerste gebruik makende van een type na-
gels/slaghaken om op af te dalen. De route start op de oostwand. De drie 
eerste touwlengtes zijn identiek met Cepeda, maar dan gaat de Schulze 
naar rechts richting noordwand via een reeks traverses die ook simultaan 
kunnen geklommen worden. Mits enige neus voor klassiekers, is deze 
route eenvoudig, maar toch met enkele pittige passages V in de eindeloze 
dièdre op de noordwand, waarvan we ons menig keer hebben afgevraagd 
hoe de pioniers deze hebben aangepakt met hun oud schoeisel en klim-
uitrusting in 1906. Ronduit indrukwekkend! De uitklim is eenvoudig, ook 
de laatste 3 TL kunnen simultaan geklommen worden om pal op de top 
aan te komen. Een must voor de liefhebber van klassiekers!
Hedonista (600 m, VI+) zou ook een mooie lijn zijn, echter nogal brok-
kelig werd ons verteld.

de ZuIdWand
Op de zuidwand zijn relatief korte routes te vinden. De enige route die 
ons team klom is de Directa hermanos Martinez (155 m, V-). Het is de 
meest geklommen route omwille van de lage moeilijkheidsgraad en de 
korte lengte, in combinatie met perfecte moderne relais met kettingen. 
Het kan daar dus aanschuiven zijn als je wat later aan de inklim bent. Na 

een vrij geëngageerde eerste TL kom je in een mooie brede barst, gevolgd 
door een systeem van cannelures waar het leuk is om te experimenteren 
met het plaatsen van camelots. Nadeel van deze route is dat dit tevens de 
rappellijn is. Van zodra de eerste cordées naar beneden komen, is het ri-
sico op steenslag dus reëel. Niet elke Spanjaard is even voorzichtig tijdens 
het afklimmen in het grote “amfiteatro” naar het begin van de rappellijn.  
De Bulnes bestaat uit zeer ruwe kalksteen, in geen enkele route die we 
klommen zijn sporen van slijtage aanwezig. Hogerop in de routes kom je 
er ook conglomeraat (sedimentair gesteente), zeer harde kalk (mogelijk 
arduin) en andere combinaties tegen. Gezien het avontuurlijk karakter 
klim je steeds met een dubbel touw, bij voorkeur 60 m. Een volledige set 
friends en nuts zijn meestal voldoende in elke route. Voorzie eveneens 
voldoende linten.

Voor alle routes op de noord-, oost- als zuidwand loop je via een pad aan 
dat vanaf de hut vertrekt. Reken 
toch 30 tot 45 min. voor de aan-
loop.
Gezien de Atlantische Oceaan nabij 
is kan het weer hier heer grillig zijn 
en snel veranderen. September en 
oktober zouden de maanden zijn 
met het stabielste weer. In de win-
ter ligt er sneeuw, de Picos zouden 
ook heel geschikt zijn voor ski-tou-
ring.! 

el reFugIo

Vlak aan de voet van de Bulnes 
bevindt zich de gerestaureerde 
Refugio Ubeda. Deze refuge is on-
mogelijk te vergelijken met een 
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commerciële hut in de Alpen. De refuge is er echt voor klimmers en wan-
delaars. Of je nu in de hut slaapt of in je tentje buiten, of je nu zelf kookt 
of half-pension neemt, alles is goed en iedereen is er even vriendelijk. 
Overnachting kost slechts € 6 per nacht, half-pension € 22 per nacht. Ont-
bijt is op zijn zuiders (boterkoekjes en cakejes met koffie), avondmaaltijd 
is dik in orde. Aan de hut is een frisse bron. Buiten de hut is de ‘place to be’ 
waar iedereen met elkaar een praatje maakt en je de ‘oude locals’ kunt 
ontmoeten die al te graag uitleggen welke routes ze vroeger openden en 
je feliciteren na elke beklimming. De hut wordt nog bevoorraad met ezels. 
In de buurt van de hut heb je op sommige plaatsen gsm ontvangst. Bivak-
keren is toegestaan, kamperen niet.
De kortste aanloop naar de hut doe je via het authentieke dorpje Sotres. 
Je kan met de wagen rijden tot een parking buiten het dorp. Vandaar start 
het pad tot de hut. De mooie aanloop neemt 2u30 tot 3u00 in beslag. Best 
reserveren op voorhand.

Hoe daar te geraken?

Met Ryanair kan je vliegen tot Santander, met SN Airlines tot Bilbao. 
De prijzen per vlucht zijn ongeveer identiek als je op voorhand boekt. 
Ryanair brengt je dichter maar je bent beperkt in bagage. Vanuit San-
tander of Bilbao kan je een wagen huren, tot de Picos is het respectie-
velijk nog 1u30 en 2u30 rijden met de wagen.

topo’s en andere InFormatIe

Van de Picos zijn verschillende gidsen beschikbaar, sommigen zijn te 
koop in Las Arenas en Sotres.
•	Escalada en Roca en los Picos de Europa, Angel Bengoechea en 

Miguel Rodriguez, 2009 (290 blz). Honderden routes van zowat alle 
deelmassieven van de Picos. Uitstekende tekeningen maar de route-
beschrijvingen zijn zeer summier.

•	Picos de Europa, walks and climbs, uitgeverij Cicerone, Robin Wal-
ker 1989

•	Parois de Légende, Stéphanie Bodet en Arnaud Petit, pg. 118-119

De Desnivel van augustus 2004, een Spaans bergsportmagazine, is 
volledig gewijd aan de Naranjo de Bulnes. Van elke wand vind je er een 
heel duidelijke beschrijving en schets van alle routes. Info is verkrijg-
baar op het KBF secretariaat.

Aan de hut buiten hangt eveneens een bord met overzicht van alle rou-
tes. Ook in de hut zijn alle topo’s beschikbaar, echter niet te koop.

Team belgo-italiano 
(Ruben, Kim, Helmuth, Koen, Gorik en Gabrielle)


