
Roncesvalles (E) - Hagetmau (F).



03032019. Roncesvalles (E)  Hagetmau (F).
We beginnen de dag met de 4,0 km wandeling uit het
Navarra boekje no 09: Basajaunberro Forest. We komen er
opmerkeli jk veel sneeuw tegen.

LB: Koolmees, Parus major.
RB: Río Arranosina.
LM: Haarmos, Polytrichum commune.
MO: B: Lichen,

O, Gewoon klauwtjesmos, Hypnum cupressiforme.
LO:Voorzichtig manoevreren in de bandensporen.
RO: Boven!



Een heel aardige wandeling, die ons eerst over een bult met sneeuw voert.

Dan langs Pottok-paarden en grasland door 3 rivierdalen weer terug. Alles

bijeen nagenoeg 4,2 km , een mooi opwarmertje voor deze dag.



We slibberen weer voorzichtig naar beneden naar het
riviertje de Urrobi (1 0:34). We gaan rechts en lopen even
boven langs die Urrobi. Vijf minuten later zien pottok-
paarden, die overal in de Pyrreneeën rondzwerven.

B: Afdaling naar Río Urrobi.
LO: Río Urrobi.
RM, MO: Pottokpaarden.



We bli jven zo nog steeds dalen terwij l we langs en door
weilanden naar het volgende riviertje lopen: Soroluzea. In
de bomen in het dal letje daar zien we Vinken. We beginnen
weer aan de klim terug.

MO, RO: Vink, Fringilla coelebs.



We passeren een boerderi j (1 0:59), waar heel veel paarden
op een kluit staan en een silo voor de Conservación de
Carreteras.
Dan is het slechts een klein stukje naar de N1 35. Aan de
overkant van die N1 35 loopt het pelgrimspad, dat wij in
tegengestelde richting opgaan.

LB: Boerderij.
RB: Silo voor wegreparatie.
MM: Río Arranosina.
LO: Pelgrimspad.



Aan de overkant van de straat staat het pelgrimskruis uit
1 880. Een wouw cirekelt boven ons wanneer we in
Roncesvalles terugkomen.
11 :35 vertrekken we uit Roncesvalles. Even later komen we
op de Ibañeta-pas (1 057 m), waar we van het uitzicht
genieten. ik loop even omhoog naar een Roldán
gedenksteen uit 1 969.

LB: Cruz de los Peregrinos.
RB: Rode wouw, Milvus milvus.
RM: Roncesvalles.
LO: Roldán en zijn paard.
MO, RO + volgende pagina: Puerto de Ibañeta.





Om 11 :49 ri jden we weer verder.

LB: Roldán gedenksteen.
MB, RB, LM, RO: Afdaling naar Valcarlos.



Dan kri jgen we vele haarspeldbochten naar beneden naar
Valcarlos (1 2:1 5) op 300 m hoogte.

LB, LO: Afdaling naar LuzaideValcarlos.
RB: Río Luzaide.
RO: LuzaideValcarlos.



We gaan Frankri jk in bi j Arneguy (1 2:21 ).
St. Jean-Pied-de-Port kennen we nog van de laatste
Pyreneeënvakantie in 201 5.

LB, RB: LuzaideValcarlos.
LM, MM: Arneguy.
LM, O: St. JeanPieddePort.



We gaan een landschap van groene heuvels en grasland in.
De Manoir van Lacarre (1 2:40).

LB: St. JeanPieddePort.
RB: Rode wouw, Milvus milvus.
LM, LO: St. JeanleVieux.
RO: Manoir, Lacarre.



Om 1 2:55 stoppen we voor de lunch in Uhart-Mixe. Naast
ons spelen 3 kinderen even palote (een baskisch kaatsspel
tegen een grote muur). Maar zo te zien is er snel de lol van
af.
1 3:41 stappen wij weer op. Rechts achteruuit zien we even
de witte toppen van de Pyreneeën.

RO: UhartMixe.
LO, MO: La Bidouze.



De Saison zien we om 1 3:56 en even later de Gave
d'Oloron (rivier bi j Sauveterre-de-Béarn, waar we helaas
niet door ri jden). Berenx 1 4:1 7. Orthez 1 4:30.
Rechts zien we nog steeds de Pyreneeën.

LB: La Bidouze.
RB: Le Saison.
RM: Berenx en blik op de Pyrreneeën.
LO, MO: Orthez.



Nog een rivier Luy de France (1 4:47) Links
voor Momuy staat een kasteel (1 4:48). Na
4861 km stoppen we in Hagetmau aan de
Louts (1 5:00).
Ik loop de brug achter ons over en volg de
Louts een eind tot bi j een parkje aan de
andere kant.

LB: Momuy.
RB, LO: Le Louts, Hagetmau.
RM: Slanke sleutelbloem, Primula elatior.
MO: Hyacinthus orientalis.
RO: Narcissus sp.



Daar spot ik een timmerende Grote bonte specht. Die zit
hoog in de bomen en is pas na bewegen te zien. Door al le
die takken heen zijn de foto's echter niet best, maar goed
genoeg voor identificatie.

L: 3x Grote bonte specht, Dendrocopos major.
RM: Grote ereprijs, Veronica persica.
RO: Madeliefje, Bellis perennis.



Een kort rondje door Hagetmau op zoek naar een pizzeria. Hagetmau is een leuk stadje, maar niet heel bi jzonder.



Om 1 8:1 5 lopen we samen het dorp in om er wat rond te
kijken èn om een pizzeria op te zoeken. De 1 e is pas om
half acht open, de 2e (Le Chat Botté) al om 6 uur. Daar
gaan we om half zeven binnen en eten we daar dan een
prima pizza. Het toetje voor mij wordt een Réglisse
(=zoethout ofwel de wortel van Glycyrrhiza glabra). Dat doet
me aan oude ti jden denken, maar is niet voor herhaling
vatbaar. Maar dat kan je hebben wanneer je onbekend spul
besteld. Tineke heeft 'n Crême de Chocolat.

LB: Rue du Moulin, Rue des Tanneries.
RB: Rue Pascal Duprat.
LO: Rue Carnot.
MO, RO: Église de Hagetmau.

Volgende pagina: Bij Le Chat Botté.






