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Veel had ik niet nodig om mijn vrienden Fre en Anke te overtuigen 

en redelijk vlug werden er vliegtuigtickets naar Granada geboekt. 

Ik kocht enkele wandelkaarten en vond op het internet een artikel 

over de 'Través Integral de Los Tres Miles'. Een meerdaagse trektocht 

over de hoofdkam van de Sierra Nevada, waarbij je hoofdzakelijk 

op 3.000 meter hoogte blijft. Via een aaneenschakeling van 

graten passeer je meerdere toppen, waaronder ook de drie hoogste 

(Mulhacen, Veleta en Alcazaba). Bovendien waren er meerdere 

bivakhutten onderweg, maar was je ook verplicht af en toe in een 

tent te slapen. Dit klonk als muziek in onze oren. Alleen vond ik enkel 

info over zomerwandelingen, en onze tickets waren al geboekt... 

Nog wat zoeken bracht mij op een webpagina waar ze min of meer 

dezelfde route aflegden op toerski's, maar nog steeds geen spoor van 

sneeuwraketten.

In de Cicerone reisgids over dit gebergte, vond ik het emailadres 

van de auteur terug. Richard bleek een Britse (ex-)accountant te 

zijn, die zich enkele jaren geleden hier gevestigd had en er een 

berggidsenbureau runde. Ik nam contact op met hem en hij vertelde 

ons dat de route op zich best mogelijk was, maar dat we eerder 

stijgijzers dan sneeuwschoenen nodig zouden hebben. We spraken 

af dat hij ons op de hoogte zou houden van de weersevolutie in het 

gebied en ons last minute voor vertrek ging meegeven of we naast 

stijgijzers alsnog sneeuwschoenen, lawinebiepers, schoppen en 

sondes dienden mee te nemen. Als dank voor deze service namen 

wij een grote fles Belgisch bier mee. We hadden hem immers ook 

gevraagd of hij geen transportservice kon verlenen van de luchthaven 

naar ons beginpunt en nadien terug naar Granada.

" Ik wist dat de Mulhacen, met zijn 
3.479 meter, hoger was dan de hoogste 

top van de Pyreneeën, maar dat deze 
bergketen op minder dan 40 kilometer 

van de Middellandse Zee ligt, 
verbaasde mij toch...."

Twee jaar na een succesvolle wintertrekking in de Jura, verlangde ik weer naar de sneeuw 
en de kou. Met een tweede dochter op komst, wilde ik er vlug nog eens tussenuit knijpen. 
Het mocht deze keer allemaal wat hoger, kouder, wilder en avontuurlijker. Maar het moest 
ook weer niet te zot worden, liefst geen gletsjers of lawinerisico dus. Na wat graafwerk in 
mijn geheugen, kwam ik met de Sierra Nevada op de proppen. Ik wist dat de Mulhacen, 
met zijn 3.479 meter, hoger was dan de hoogste top van de Pyreneeën, maar dat deze 
bergketen op minder dan 40 kilometer van de Middellandse Zee ligt, verbaasde mij toch. 
Ik was er al eens gepasseerd in de maand mei en schrok er toen al van hoeveel sneeuw er 
nog lag.
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Op zoek naar de eerste hut

Alles viel in zijn plooi en na een vroege vlucht gevolgd door de 'taxirit' 

stonden wij donderdagnamiddag om half vier vertrekkensklaar in 

Trevelez. Er stonden ons drie uur stappen te wachten. Het pad was 

gelukkig goed, maar het was hier best wel warm en de sneeuw lag 

nog hoog boven ons. Alle wintergerief en -kledij zat dus nog in de 

rugzak en met eten voor vier dagen, woog deze dan ook aanzienlijk. 

Maar de sfeer zat er goed in en we genoten van het zonnetje. Dat 

helaas al vlug achter de bergen verdween. Zonder rugzak en in de 

zomer doe je er misschien drie uur over, maar wij krijgen na drie 

uur nog maar nét de hut in het zicht, terwijl de zon over zo'n drie 

kwartier onder zou gaan. En dus werd er een tandje bijgestoken. 

Eens toegekomen, bleek de hut uit meerdere gebouwen te bestaan, 

waarvan enkele in de zomer duidelijk dienst deden als stallen. Maar 

alle deuren bleken gesloten en we vonden nergens een sleutel die 

misschien niet zo stiekem verstopt lag. Shit. Ondertussen was het 

echt donker geworden, waaide er een koude wind en waren we 

eigenlijk sti(n)kkapot. Terwijl Anke en Fre de tent alvast opzetten in 

de windschaduw van de rifugio, begon ik uit de wind in de stallen 

water te koken. Al wachtend tot mijn 'pakskeseten' klaar was, bekeek 

ik de kaart nog eens. Langzaam begon het ons te dagen dat we ons 

blind hadden gestaard op dit gebouw. Om hier per se voor het donker 

te willen geraken, hadden we niet meer op de kaart gekeken en 

waren we gewoon pal omhoog gegaan, richting het gebouw dat wij 

voor hut aannamen, maar wat nu een boerderij bleek te zijn, 120 

hoogtemeters hoger dan eigenlijk noodzakelijk, dju...

We lieten het (nog) niet aan ons hart komen en besloten er een nachtje 

over te slapen. Op voorhand werden we meermaals gewaarschuwd 

voor de wilde vossen die hier leven. Blijkbaar trekken die zich geen 

fluit aan van mensen en als ze eten ruiken, klauwen ze door je tent 

heen tot ze te pakken hebben wat ze willen. In zo'n geval steek je 

best je schoenen en alle eten in je rugzak die je dan stevig in je 

armen houdt, terwijl je de vos(sen) via de tentingang naar binnen, 

en hopelijk ook weer naar buiten, laat... Redelijk zotjes allemaal en 

het is ons gelukkig niet overkomen, maar iedere keer iemand van 

ons 's nachts wakker werd, was het eerste wat hij dacht: 'er zit een 

vos aan de tent!'

"Wat deed het deugd om nog eens die 
spanning van zelfstandigheid te voelen. 
Alleen de Bergen, een wandelkaart en je 

eigen gezonde verstand...."
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Over de sneeuwgrens

De ochtendstond bracht raad. De zon verwarmde niet alleen onze 

lichamen, maar verhelderde ook onze geesten. We besloten het 

risico te nemen om op dezelfde hoogte te blijven en aan de hand 

van paden uitgesleten door koeien zo ver mogelijk horizontaal over 

deze bergwand te traverseren. Dat lukte redelijk goed, tot we op een 

rotsbarrière uitkwamen. Onder ons zagen we de wilde riviervallei 

waar we eigenlijk hadden moeten zijn. Mijn verstand zei me naar 

daar te gaan, maar het zag er daar zo moeilijk uit om te wandelen: 

door de sneeuw, over grote blokken, naast een wildstromende rivier. 

Fre was bovenop gaan verkennen en kwam terug met het nieuws dat 

het volgens hem waarschijnlijk wel kon. En dus ging het omhoog. 

Wat deed het deugd om nog eens die spanning van zelfstandigheid te 

voelen. Nergens een pad, nergens een paal, nergens een streep verf. 

Alleen de bergen, een wandelkaart en je eigen gezonde verstand. Hoe 

heerlijk dat zelfs in Europa zo'n wilde Bergen nog steeds bestaan. 

Onze beslissing bleek de juiste. Na een korte stijging, kwamen we 

boven de rotswand uit en konden we quasi op gelijke hoogte blijven 

traverseren tot op een plaats waar we de bergrivier veilig konden 

oversteken. Ons extra uur verkeerd stappen van gisterenavond, heeft 

ons vandaag waarschijnlijk twee uur hard labeur bespaard.

Na een korte middagpauze bereikten we eindelijk de sneeuwgrens. 

Hier was duidelijk al in geen weken iemand meer geweest, want 

nergens in de sneeuw waren er sporen te bekennen. Stijgijzers aan 

en sporen maar. Halverwege de middag kwamen we aan bij onze 

bivakplaats aan de Lagunas Calderetas, blijkbaar één van de mooiste 

van dit gebergte. We zetten onze tent op en genoten even van 

de stralende zon. Wat een heerlijk weer. Na een uurtje pauzeren, 

beslisten Fre en ik om zonder rugzak nog even de Puntal de Vacares 

(3134 meter) op te lopen. We werden er beloond met een subliem 

zicht op de indrukwekkende noordwanden van de Alcazaba (3371 

meter) en de Mulhacen (3479 meter). Ook voor alpiene (winter-)

klimmers die op zoek zijn naar 'exotische' uitdagingen, liggen hier 

nog heel wat avonturen te wachten.

's Nachts kwam er een stevige wind opzetten, maar als enige jonge 

ouder in de tent, moge het duidelijk zijn dat een nacht zonder 

potentiële huilgeluiden een goede nacht is en dus sliep ik bijna elf 

uur aan één stuk door zonder gehinderd te worden door nachtelijke 

toiletbezoeken van mijn tentcollega's. Zelfs een lamp pal in mijn 

gezicht kreeg mij niet wakker. De slaap der rechtvaardigen, heet 

zoiets.

"iedere keer iemand van ons 's nachts 
wakker werd, was het eerste wat hij 
dacht: 'er zit een vos aan de tent!..."
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Alcazaba en Mulhacen, twee van de zogenaamde 

'tresmiles'

Dag drie meldde zich aan met alweer een prachtig zonnetje en een 

straalblauwe hemel. Het beloofde ook een lange en fysieke dag te 

worden met meer dan 1.000 hoogtemeters stijgen in het vizier. De 

traverse en instijg naar de zuidwestgraaat van de Alcazaba waren 

moeilijker en steiler dan verwacht. Gelukkig konden we rond de 

2.900 meter onze rugzakken achterlaten. Anke hield het even voor 

bekeken en besloot hier op haar eentje van het uitzicht te genieten. 

Fre en ik overbrugden de 470 hoogtemeters die ons nog restten tot 

de top van de Alcazaba in nog geen 55 minuten. En dat terwijl er 

helemaal geen spoor lag. We moesten alles zelf doen. Misschien net 

daarom dat we zo snel waren. We waren immers super enthousiast 

om hier te mogen zijn en deze prachtige wilde bergen voor ons alleen 

te hebben in zo'n sublieme winterse omstandigheden. Ook op deze 

top kregen we weer een schitterend uitzicht op de noordwand van 

de Mulhacen, én op de zuidwestgraat waarlangs we vandaag nog 

omhoog moesten. Veel tijd om te genieten op de top hadden we dus 

niet meer.

Na een minstens zo snelle afdaling, vonden we Anke terug, die 

blijkbaar af en toe volledig ingesloten was geweest door stijgende 

wolken en zich al had afgevraagd hoe we haar gingen terugvinden. 

We vervolgden samen onze weg en kwamen na een korte traverse uit 

in de vallei van de Seite Lagunas. Hier wachtte ons een steile klim 

via zigzagpaadjes omhoog om daarna nog eens 500 hoogtemeters 

te moeten stijgen. De snelle stijging naar de top van de Alcazaba 

begon zich te wreken en het ging steeds moeizamer vooruit. Elke 

150 hoogtemeters diende zich een pauze aan. Vlak onder de top 

kwam ineens een koude wind opsteken die door merg en been sneed. 

De extra donsjas werd uit de rugzak gehaald, alsook bivakmutsen 

en extra warme skihandschoenen. Het was echter al te laat en we 

moesten meermaals halt houden om onze vingers warm te masseren 

vooraleer verder te gaan. Tien meter onder de top, ging de wind 

ineens liggen. We dropten er onze zware rugzakken en rustten nog 

even uit in de warme laatavondzon alvorens naar de eigenlijke top 

te gaan. Yes, de Mulhacen! De top van de Sierra Nevada en wat 

een schoontje! We bleven er bijna drie kwartier rondhangen om te 

genieten van het uitzicht. Zoals dat altijd gaat als je op de hoogste 

top van een keten staat, voelden we ons ook op de top van de wereld. 

Zeker omdat Granada en de valleien daar beneden bijna 3.000 meter 

lager lagen. 

Om deze zware, maar prachtige dag af te sluiten, volgde er nog 

een afdaling van 400 hoogtemeters door de steile westflank. Vlak 

voor het donker kwamen we toe in de bivakhut van La Caldera. We 

waren er niet de enige, maar al bij al werd het nog een gezellige 

boel. Wij bleven laat op om sneeuw te smelten voor de volgende dag 

en de eerste klimmers stonden alweer op om 5 uur 's ochtends om 

zich naar de noordwand van de Mulhacen te begeven. Geen ideale 

nachtrust dus. Ik was al vroeg wakker en verschoot ervan hoe laag 

de wolken daarbuiten hingen. Ik vroeg de meteo aan één van de 

Spanjaarden en hij liet mij op zijn smartphone het weerbericht zien. 

En dat zei zonnig. Die wolken zouden dus vast wel wegtrekken eens 

de zon erop stond. 

Onderweg in het witte niets

En dus vertrokken wij weer vol goede moed voor alweer een lange 

dag. Na een half uur stappen echter, kwamen we in een volledige 

white out terecht. We zagen geen 20 meter meer verder en alle reliëf 

was verdwenen. We wisten nooit zeker hoe steil de helling nu was 

waar we op stonden. We hadden ook geen idee of we bij een eventuele 

schuiver in een kommetje zouden terecht komen, of er zich onder 

ons een steile afgrond bevond. Af en toe kwamen we eens sporen 

van andere mensen tegen, maar net zo vaak verdwenen die weer. 

De route stond voorgeprogrammeerd in onze GPS, maar zelfs dan 

bleek het in dit terrein en in dit weer ongelooflijk moeilijk navigeren. 

Na zo'n drie uur stappen kwamen we plots een tegenligger tegen. 

Gered! Nu kon hij onze sporen volgen en wij die van hem. Dacht ik 

toch, tot bleek dat hij ook redelijk verdwaald was en op zijn stappen 

was teruggekeerd. Hij was maar wat blij ons tegen te komen en nog 

blijer dat we een GPS bijhadden. Hij snapte er niets van. Hij was hier 

immers de dag voordien in goed weer al gepasseerd en nu herkende 

hij niets meer. Hij informeerde ook of we een Spaans koppel waren 

tegengekomen dat tussen hem en ons liep, maar dat bleek niet het 

geval... Geen idee waar die uiteindelijk beland zijn.

" Vlak onder de top kwam ineens een 
koude wind opsteken die door merg 

en been sneed. donsjas, bivakmutsen en 
extra warme skihandschoenen werden 

uit de rugzak gehaald. 
Het was echter al te laat..."



Iets wat in de zomer nog geen twee uur duurt, heeft vandaag 

meer dan zes uur in beslag genomen. Na meerdere keren op onze 

stappen te zijn teruggekeerd, na meerdere net iets te oncomfortabele 

passages en na veel angstzweet, vonden we uiteindelijk de juiste 

uitklim die ons na nog eens 100 meter stijgen bij de Carihuela 

bivakhut bracht. Het was al half vier in de namiddag en ons al lang 

duidelijk dat onze trip hier zou eindigen. De vervolggraat richting de 

Cerro de Caballo zou in deze weersomstandigheden onverantwoorde 

risico's met zich meebrengen. En dus settelden we ons helemaal 

alleen in deze half ondergesneeuwde maar wederom redelijk deftige 

bivakhut. Tegen vijf uur klaarde de hemel weer op en ging ik nog een 

toertje doen, 'niet te ver weg van de hut'. Bleek dat hier vlak achter 

ons een skipiste vertrok die ik bergopwaarts kon volgen tot een 

skistation vlakbij de top van de Veleta. Ik ging eigenlijk de afdaling 

voor morgen verkennen, maar voor ik het wist, was ik in mijn eentje 

op weg naar de top. Wat een uitzicht, wat een mooie avondzon en 

wat een geschenk van de natuur. Ik werd er zowaar emotioneel van. 

Twee jaar geleden schreef ik de naam van mijn eerste (toen nog 

ongeboren) dochter Eena in de sneeuw van de Jura. Nu deed ik hier 

hetzelfde in de Sierra Nevada. 

Lucie, papa komt naar huis.

reiswijzer

Beste seizoen

je kan het hele jaar door in de Sierra Nevada terecht, maar maart en 

april zijn de beste 'winter'maanden om dit soort trips te doen (of het nu 

op stijgijzers, sneeuwraketten of toerski's is). Meer info per seizoen vind 

je in de Cicerone gids over dit gebied (zie verder).

Materiaal

Hangt af van de omstandigheden. Wij hadden uiteindelijk enkel stij-

gijzers mee, maar sneeuwschoenen kunnen zeker nodig zijn. De route 

loopt hoofdzakelijk over brede kammen en het lawinerisico is op de 

meeste plaatsen (weeral afhankelijk van de omstandigheden) eerder 

beperkt. In de lente is lawinemateriaal aangewezen.

Hulp en bereikbaarheid ter plekke

Wij stonden in nauw contact met Richard Hatley, een Britse gids die 

ginder is gaan wonen. Hij verzorgde ons transport van de luchthaven 

naar ons beginpunt en achteraf van ons eindpunt terug naar Granada. 

Bovendien hielp hij ons de weken voordien mee beslissen om afhan-

kelijk van de steeds veranderende meteo onze route aan te passen en 

onze sneeuwraketten thuis te laten. Je kan hem bereiken op info@

spanishhighs.co.uk (en doe hem de groeten).

Bereikbaarheid

 Je kunt vliegen op de luchthavens van Granada (de bergen zijn echt 

vlakbij) of op Malaga (waarschijnlijk goedkoper, maar wel verder weg). 

Als je tijd genoeg hebt, kun je proberen per bus of al liftend naar be-

gin- of eindpunt te gaan. Maar afhankelijk van waar je je trip zou willen 

beginnen is een taxi of een rit per 4*4 meer aangewezen.

Reisgids

Cicerone - Walking and Trekking in the Sierra Nevada - auteur Richard 

Hatley (ISBN 978-1-85284-917-7)

Kaarten

- Editorial Penibética - Parque Nacional de Sierre Nevada - 1:40.000

- Editorial Piolet - Sierra Nevada - La Integral de los 3000m - 1:25.000

Er zijn zeer veel alternatieven mogelijk. Het meest belopen stuk ligt  

tussen de Veleta en de Mulhacen. Eens oost- of westwaarts hiervan, 

zul je meer dan waarschijnlijk een prachtige bergketen voor jou alleen 

hebben.

Voor meer gedetailleerde info ben ik bereikbaar op 

arne.monstrey@hotmail.com
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