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RONDJE MONTANA’S DE 
CANTABRIA
Het achterland van de hele Baskische kust 
bestaan uit bergen. Bent u net gearriveerd 
vanuit Nederland en staat u te popelen om een 
eerste rondje te gaan rijden, dan kunt u begin-
nen met deze ( 170 km).

U laat de surfers van Somo achter u en rijdt 
via Suesa naar Vilaverde. Langzaam stijgt de 
weg en rijdt u door Hoznayo via La Cavada 
naar Portillo de Alisas (674m), een beschei-
den pasje. Vergeet onderweg niet een keertje 
van het weidse uitzicht te genieten. U kijkt 
dan richting Atlantische oceaan en de Bahia 
de Santander. Laat u de cortado (kleintje kof-
fie) in Arrendondo goed smaken. Ramales de 
la Victoria is in deze buurt een plaats van for-
maat. U vindt hier allerlei winkels, restaurants 
en bars. De weg die u naar de volgende pas 
voert, de Portillo de la Sia (1.200m) is splin-
ternieuw. Zo’n mooie pasweg heeft u zelden 

gezien. De wegenbouwers van Spanje zijn de 
beste in heel Europa. Beter dan waar ook! We 
zijn nergens slechte wegen in Spanje tegen-
gekomen, het geld van Europa is daar goed 
besteed wat ons betreft. Past u onderweg al-
leen op voor paarden die hier vrijelijk gebruik 
maken van dezelfde weg. De volgende pas, 
de Portillo de Lunada (1.350m) ligt vlakbij. Uw 
uitzicht over de besneeuwde hellingen van het 
Parque Natural Collados del Ason is fantas-
tisch. Dan dalen we langzaam weer af naar de 
kust, via Las Vegas (!), Lierganes en Hermosa. 
Na dit verkwikkende rondje houdt u voldoende 
tijd over om u klaar te maken voor een Spaanse 

warme lunch. Tot 16.30uur serveert men hier 
namelijk heerlijk visgerechten, salades en tor-
tilla. (www.cantabria.com)

DE VOGELS VAN SORIA
Het weer in de provincie Soria is dit voorjaar 
bijzonder slecht. De temperatuur is rond de 
13 graden en er schuift een weerfront voorbij 
dat regen en hagel brengt. Voor ons motorrij-
ders, reden om een dagje rustig aan te doen. 
We blijven dus in de hoofdstad van deze pro-
vincie die dezelfde naam draagt; Soria. Via 
Logroño kwamen we hier aan. Doornat. Hotel 
Ciudad de Soria brengt uitkomst. Een vrien-
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delijke ontvangst en mooie overdekte garage 
voor onze Duc’s. Op het grasveldje achter het 
raam waar we ons ontbijtje gebruiken, fluiten 
de Puttertjes. Kleine vogeltjes ter grootte 
van een mus. Kleurrijk met hun gele kraagjes 
en veren in de vleugels. Puttertjes zie je in 
Nederland niet meer zoveel. Hier zijn ze ech-
ter volop te zien op dat grasveldje. Het is een 
drukte van jewelste daar. Terwijl we genieten 
van ons broodje en de koffie horen we ze her-
rie maken.
Op weg naar de Iglesias de Santo zien we een 
ooievaar die zijn nest heeft gemaakt op het 
kruis van de kerk. Ooievaars hebben blijkbaar 

een voorkeur voor katholieke kerken. Hij blijkt 
niet de enige. Als we door de provinciestad 
wandelen zien we ze overal. Ze maken zich 
klaar om hun eieren uit te broeden. Hoog bo-
ven ons hoofd cirkelen een eindje verderop 
de gieren. Een stuk of 7 zijn het. Ze lijken op 
de wind te drijven, zonder zich in te spannen. 
Ook rovers als haviken en sperwers zien we in 
de stad. De vogels rukken hier op naar de ste-
den. En wij houden van vogels, dus dat treft! 
(www.hotelciudaddesoria.com)

HET LAND VAN DE WESTERNS
De provincie die we vandaag doorkruisen is 
Castillo Mancha. Die naam kent u ongetwij-
feld uit het verhaal van Don Quijote. De weg 
naar Calatayud is stil en verlaten deze zondag-
ochtend. Het laatste deel van de weg nemen 
we de Alto Tajo en volgen het kleine riviertje 
dat uitmondt in een groot stuwmeer. Ateca ligt 
aan deze weg en dit dorp is hoog tegen een 
steile bergwand gebouwd. Iedereen die in 
Italië naar Volterra is geweest weet nu wat ik 

bedoel. De anderen nodig ik uit om er vooral 
heen te gaan! Het landschap is ruig, heuvel-
achtig met grote rotsformaties. Ideaal voor 
de opnames van een western. In mijn fanta-
sie (ik heb als kind alle boeken van Arendsoog 
en zijn vriend Witte Veder gelezen) zie ik de 
cowboys op hun paarden de veestapel hier 
doorheen drijven. Clint Eastwood filmde hier 
ongetwijfeld zijn Pale Rider. Ik hoor de mond-
hamonica klanken van Ennio Morricone op de 
achtergrond en waan mezelf met 100 PK in zo’n 
Western film Wat een droom! Gieren cirkelen 
boven het plaatselijke abattoir van Molina. Ze 
ruiken het slachtvee. Wij ook. Het landschap 
in deze Meseta (= hoogvlakte) is adembe-
nemend. De weg slingert  er doorheen en de 
dag eindigt in Bebeta, op de plaatselijke Plaza 
Major. Daar drinken lokale families luidruchtig 
hun drankjes met elkaar. Zowel kleine baby’s, 
hun vaders, moeders en oude grootouders, ie-
dereen drinkt gezellig mee en maakt pret met 
elkaar. Wij genieten op het plein na van onze 
westernfilm van die dag en voelen ons even 
onderdeel van dit Spaanse dorp. Wordt 
vervolgd….
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