
Deel 2: Van La Rochette naar Almeida, Portugal.

Donderdag 12 november.  Na enig spitwerk wist  Fred alsnog te  achterhalen waarom het op 11
november zo druk was: Frankrijk viert dan Wapenstilstandsdag en niet, zoals in Limburg, het begin
van het carnavalsseizoen. In La Rochelle stonden we samen met 44 andere campers, een behoorlijk
grootschalige parking dus, Ondanks dat hadden we een prima nachtrust zodat we rond negen uur
weer fit konden vertrekken. We vonden in de Bordatlas een aardige plek op ongeveer 100 km en
mooi in de route. Het stadje werd probleemloos gevonden maar dat wilde met de CP niet lukken.
Daardoor werd het wat wringen door nauwe straatjes voordat we het stadje weer uitwaren. Omdat we
er toch waren kochten we ook maar weer een tank diesel, deze keer bij de Super U.
We puzzelden even en vonden een stukje verderop een CP-tje. Deze lag in een klein gehucht met
vermoedelijk 12 inwoners, onszelf meegerekend. Dat was ons toch iets te rustig, temeer dat er niets
te  bekijken  was.  Toen  maar  de  knoop  doorgehakt  en  naar  Mimizan  Plage gereden,  naar  een
camperplaats die we kenden en vlak achter de duinen en bij het brede oceaanstrand.
Kosten € 9,50, inclusief sani en stroom. Niet zeuren, want dit werd de eerste betaalde overnachting.
Door de zoekerij werd het uiteindelijk een rit van 330 km. Waarbij we ook nog eens 60 km door de
mist reden. Gelukkig niet bedreigend dicht maar wel vermoeiend.
Kort na arriveren maakten we een strandwandeling in de stralende namiddagzon, ons weer  ver-
bazend over de hoge golven en de ruige branding. Nog een tijdje babbelen met een alleenreizende
Nederlandse dame die we enkele bruikbare tips konden geven. Leuke afsluiting van de actieve dag.

Vrijdag de dertiende............ Gelukkig zijn we beiden niet bijgelovig dus reden we, nadat we kosten
per betaalautomaat hadden voldaan, goedgeluimd naar de volgende plaats. Alweer een doublure
maar daardoor wisten we wel zeker dat we er terecht konden. Capbreton met haar zeer  ruime CP
direct in de duinen waar we vorige keer gratis stonden maar nu € 8,00 betaalden. Daarvoor hadden
we dan wel stroom, sani en een toilet ter beschikking. Het was deze keer ook aanmerkelijk voller dan
bij ons vorig bezoek, bijna 50 campers!
Even een liflaf-brunch gemaakt want we popelden om een strandwandeling te maken. Mooi weer en
niet teveel wind.......... Heerlijk! De wandeling voerde naar Capbreton-Plage waar we deze keer wat
uitgebreider doorwandelden. Natuurlijk namen we ook de tijd om naar de waveboarders te kijken, die
gasten konden er wat van. Bij de visserhaven was de markt net afgelopen, hadden we een uurtje
eerder moeten zijn. Via een grote boog gingen we weer terug naar het strand, weer een tijdje de
stoere kerels op hun planken bekeken en toen weer richting CP. Dit traject deden we op blote voeten.
Pijpen opgestroopt maar een slinkse golf wist ons toch van achter te verrassen en bezorgde ons een
natte bips. Het was inmiddels vloed geworden waardoor de typische bunkers omstroomd werden.

De bunkers liggen er nog............ Al lijkt het of ze verder wegzakken.



Waveboarders in actie Een kwal kan ook mooi zijn.............

Zaterdag 14 november. Er werd ons een bakker beloofd maar deze had kennelijk een vrije zater-
dag. Dan maar sani verzorgen en reisklaar maken. Terwijl we hiermee bezig waren stuurden onze
dochter het bericht dat in Parijs een aanslag was geweest met vele doden en Frankrijk in hoogste
paraatheid was. Daar schrik je toch wel erg van. Ons doel voor deze dag was sowieso Frankrijk te
verlaten en een CP in Spaans Baskenland op te zoeken. Omdat het weer nog goed was wilden we
deze keer meer het binnenland in om via hoofdroute Burgos en Palencia naar Portugal te steken.
De  grenspassage  nabij  San  Sebastian  was  indrukwekkend  en  beangstigend:  Zeker  25  zwaar-
bewapende militairen met veel voertuigen en spijkermatten controleerden het verkeer intensief.
Wij mochten overigens probleemloos door, maar Els was erg geschrokken en behoorlijk van slag. 
Via prima tolvrije wegen bereikten we het stadje Legazpi (niet echt een Spaanse naam vonden wij)
waar het even zoeken was vanwege splinternieuwe wegen en rotondes waarmee de navi niet echt
raad wist.  Niet  alleen de plaatsnaam was  vreemd,  alle  andere  teksten en borden waren in  het
Baskisch, een voor ons heel vreemde taal.
De primitieve CP werd gevonden, er was sani-service en het nabijgelegen restaurant had open WiFi.
De omgeving deed qua landschap veel aan de Beierse Alpen denken. Mooie almen inclusief het
geklingel van vele koe-bellen en na een druilerige start van de dag hadden we nu stralende zon en
strakblauwe lucht.



Onderweg hadden we nog een moeizaam maar goedbedoeld gesprek met een Marokkaans gezin
met drie kleine kinders, waarbij je je afvraagt hoe deze in dit kleine gehucht verzeild raakten. 
We begrepen dat meneer werk had gevonden in de ijzerindustrie in Legazpi-stad waar hij veel beter
verdienende dan in Marokko. 
Toen we weer bij de CP aankwamen hadden we best een stevige wandel achter de rug door het
mooie berggebied. Fred ging nog aan de wandel om Els niet te storen met de avondmaaltijd en een
kijkje in het stadscentrum te bekijken. Niet echt spectaculair.
In de loop van de avond werd het behoorlijk fris maar schakelde de kachel nog maar niet in. 
Zondag 15 november. Bij het ontwaken werd toch de kachel even aangezet want het was knap fris.
We probeerden nog WiFi te vangen maar dit was nauwelijks de moeite. Dan maar opweg.
Het werd een mooie route door het bergachtig gebied. Vooral dat met nevel gevulde daken maar met
een stralende zon was prachtig. Gelukkig nauwelijks verkeer want er waren vrij  lange, smalle en
kronkelige wegen voordat we na een kilometer of 20  de autoweg opreden. Ook deze autoweg was
interessant, hier en daar erg mooie constructies voerden door de bergen.
Na ongeveer 85 km. kwamen we aan in Vitoria Gasteiz waar goede bewegwijzering ons naar een
royale  parkeerplaats-met-service  leidde.  Veel  plek,  maar  geen  mooie  plaats  en  vrij  ver  van  het
historisch centrum afgelegen. Er was ook sani-sevice maar geen stroom. Gratis.

Uitzicht over het neveldal........ Via vrij smalle kronkelwegen...

Onverwacht mooi landschap...... Op de autoweg regelmatig mistbanken.

Toen we de camper parkeerden was het gedaan met nevel een straalde de zon aan de strakblauwe
hemel. Vlakbij  de CP was de bakker open zodat we knapperverse baguettes konden halen: Kan
koffie erbij en we hadden weer een lekkere brunch.
Aan de wandel, een beetje op gevoel want we vonden geen begrijpelijke bewegwijzering. Via een
groot park en na het oversteken van een trambaan met hypermoderne trams kwamen we bij een
groot winkelcentrum waaruit bleek dat het kennelijk een erg grote (industrie-) stad was.
Ondanks de zondag, vrijwel alle zaken gesloten, toch ook door het moderne complex gewandeld
waarbij we beiden zowaar WiFi vingen op onze smartphones. 
Een berg niet-interessante “delers” op Facebook, enkele persoonlijke berichten, geen privémail, geen
echt wereldnieuws en één whatsap. Kortom: Weer even bij.
Na het winkelcentrum wandelden we nog wat door de stad, met veel hoogbouw maar ook parken en
parkjes en hier en daar mooie grafitty-werken. Al met al goed voor dik 8 km wandelen.



De stad was Goutmethoofdstad in 2014 Winkelcentrum el Boulevard.

Winkelcentrum el Boulevard. Winkelcentrum el Boulevard aan binnenzijde.

Mooie, levensgrote grafittywand.
Fred realiseerde zich dat hij echt in Spanje was, ondanks het volkomen andere landschap dan aan
de Mediterranea. Zijn cultureel besef dwong hem tot een siesta.......
Er werd nogal wat tijd besteed om de verdere route te bepalen. 
Helaas hadden we weinig info over CP's in deze regio. Voorlopig planden we Burgos, daar zou een
CP zijn, anders zou er doorgereden worden naar Palencia. Daarna kwam Portugal in zicht.
De tijd zou het niet geplande verloop leren.......



Maandag 16 november. We namen ruim de tijd want het was nogal mistig in de morgenuren. Toch
uiteindelijk maar besloten om rond tienen te gaan rijden, richting Burgos. Een overwegend fraaie
autoweg, helaas overwegend in de mist. Het was te doen maar niet het optimale rijgenot.
Merkwaardig dat  er  af  en toe zeer  scherp begrensde heldere gebiedjes waren met  strakblauwe
hemel. Eén helder stuk was erg mooi, zoals de foto's laten zien.

We vonden de plek in  Burgos maar A: Geen prettige ligging en B: Een onbegrijpelijke parkeer-
automaat, ondanks een uitleg van een vloeiend Spaans sprekende heer. We begrepen eruit dat er
maar max. 2 uur geparkeerd mocht worden en er dan weer bijbetaald moest worden. Vooruitbetalen?
No possible, señor.
Niet lang treuzelen en maar door naar Palencia, ook al in de hoop dat de zon zich zou laten zien.
Na 213 km zette we de camper op een grote mixparking met veel speciaal aangegeven CP-vakken.
Er was ook sani-voorziening, geen elektriciteit. Vlakbij lag een uitgestrekt park dat zomers heerlijk
moet zijn om in te vertoeven. We zaten met triestig bewolkte hemel en het was behoorlijk fris.
We gingen toch maar aan de wandel, op verkenning in, wat achteraf bleek, mooie stad Palencia.
Een beetje jammer en vrij onverklaarbaar dat heel veel winkels de gehele maandag gesloten waren,
dit neemt toch wat sfeer uit de stad. Bij een Carrefour pikten we nog even vrije WiFi zodat we weer
bij waren met mail en Facebook.



KucKucksClan in Spanje.....?

Na een voortreffelijke nachtrust begonnen we aan de dinsdag, 17 november. Het was alweer mistig,
geen zware mist maar ongezellig en vragend om extra alertheid bij het rijden. Op naar Salamanca!
Eigenlijk best verbaasd dat we steeds over prima wegen reden en toch geen tol hoefden te betalen.
Half  in  de  morgen  bereikten  we  de  erg  grote  stad  Salamanca waar  met  enig  geploeter  de
aangegeven camperplaats gevonden werd maar waar Fred, de vermoedelijk erg mooie maar vooral
drukke stad ten spijt, niet voor te porren was. Els keek naar zijn gezicht en was al bezig de volgende
bestemming te programmeren. We vonden Al Alberca als CP, echter zonder nadere gegevens. 
We hadden eigenlijk alléén de cördinaten. Hupsakee, weer verder de lichte mist in!
Na ongeveer 220 km rijden brak vrij plotseling de hemel open: Stralende zon, strak blauwe hemel.
Dit maakte het berglandschap van de Sierra de Francia extra mooi. Onderweg hadden we er hier en
daar al wat gezien: De beroemde zwarte Ibericovarkens. Onderweg zagen we ook op de borden dat
we in Extramadura waren beland, een streek in Spanje die in de fijne keuken erg beroemd is, niet
alleen vanwege de hammem van de Ibericovarkens maar ook vanwege noten, vijgen en veel ander
lekker spul. Op een grote mixparking in  Al Alberca waren een paar gekenmerkte camperplaatsen.
Een loosput en waterkraantje waren er ook, verder niets en campinggedrag streng verboden. Ozo!!!
We slenterden al snel honderden jaren terug in de geschiedenis! Wat alweer een prachtig oud stadje
met veel authentieke huisjes. En achter behoorlijk wat raampjes en deuren zagen we de Iberico-
poten te drogen hangen. Dat je op de steile keienstraatjes platvoeten loopt moet je maar voor lief
nemen. We waren in elk geval aangenaam verrast door dit leuke stadje op ruim 1100 m. hoogte.

.



Woensdag 18 november. Vandaag zouden we Portugal binnenrijden. Maar............ Onze NIEUWE
navi heeft geen kaart van Portugal, niet kunnen vinden op het WWW, onze OUDE navi wel bewaard
en bij ons maar deze is aan het dementeren........Zeer traag en vaak de kluts kwijt.
Toen we wegreden van de CP in Al Alberca zei Fred Links af, de navi (met vrouwenstem) Rechts,
het beeld gaf ook rechts aan, Els zei ook  Rechts,  wat doe je dan..........Toch naar links maar de
oppositie wilde uiteindelijk toch naar de andere kant. 
Okee, keren en huppela, de berg op! Na korte tijd begon de dementerende navi Omkeren, Omkeren,
Omkeren te  blèren,  liet  niet  relevante  plaatjes  zien  dus  dan  maar  doorrijden  in  afwachting  van
richtingborden met wegnummers. En dat werd een mooie maar ook spectaculaire rit van circa 25 km.
Steile stukken, korte haarspelden en gemiddeld nogal smal. Gelukkig waren we nagenoeg alleen op
deze route en maakte de panorama's veel goed. 
Uiteindelijk vonden we toch weer aansluiting op het 'normale' wegennet en reden richting Portugese
grens. We reden toch ook weer vrij grote stukken door de mist, nu ook dichte, 30 km-per-uur-mist.
Direct achter de Portugese grens begon de autosnelweg, in Portugal overwegend tolplichtig.
Er was ook een vermelding dat de tol-aanmeldingspost na x-kilometers was maar vóór dat punt
werden  we  van  de  snelweg  afgeleid  richting  beoogde  overnachtingsplaats.  De  CP,  bij  een
grootschalige, dubbelommuurde citadel, Almeida, werd na 237 km bereikt: Pal onder de vestingmuur
en precies volgens de foto in onze CP-gids. Weldra waren we op verkenning.

Her en der in de vesting hielden soldaten ons goed in de gaten......

De Portugezen en Spanjaarden waren, zeker in het verleden, geen beste maatjes. Langs de grens,
vertelde ons een Portugees, liggen veel van dit soort vestingwerken en burchten.
Toen na de uitgebreide rondgang Fred opzoek ging naar wat lekkers bij de koffie ontdekte hij een
splinternieuwe CP met (toen nog?) gratis stroom en sani. Vermoedelijk waren we één van de eerste
bezoekers! De coördinaten? N. 40.43.733  W 06.54.085.


