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De kloven van Sierra de Guara

Een klooftocht in
Noord-Spanje.
Waarom makkelijk als
het ook moeilijk kan?
TEKST EN FOTO’S JEROEN KRAMER

A

ls de zon de akkers en gehuchten
in de bovenwereld doet zinderen,
blijft het in de kloof aangenaam
koel. En dat is waar wij ons de komende dagen zullen ophouden.
Diep in de beschaduwde krochten van de Sierra
de Guara, aan de voet van de Spaanse Pyreneeën. Wij zullen aan touwen afdalen in halfduistere holtes ter grootte van een kathedraal,
ons van metershoge rotsen in de blauw-groene
stroom storten, en ons zwemmend door tunneltjes en spleten wurmen. Watervallen zullen onze afdalingen bemoeilijken, al plonzen we soms
langs natuurlijke glijbanen de diepte in. We
klauteren tegen loodrechte wanden honderden
meters omhoog het ravijn uit.
U stelt vast dat ondergetekende een jongeling
in de kracht van zijn leven moet zijn, die een
medogenloze trainingsweek van het Korps
Commandotroepen beschrijft. Niets is minder
waar. Ik ben een niet-atletische vijftiger, die
naar overgewicht neigt, met een conditie gebaseerd op drie uurtjes sportschool per week. Ik
rook niet, maar ik ben dol op wijn. Die maken ze
in deze contreien overigens van buitengewone
kwaliteit. Net als olijfolie, ham, geitenyoghurt,
schapenkaasjes, en tomaten die naar tomaten
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smaken. Nee, een week afzien is dit niet.
Waarom houd ik mij dan onledig met levensgevaarlijk thrill-seeking als ieder landweggetje hier
het begin vormt van een weergaloze wandeling?
Want de Sierra de Guara is een uniek natuurreservaat. Tegen de achtergrond van de besneeuwde Pyreneeën ontvouwt zich een ruig kalkgebergte doorsneden met diepe kloven. Je kunt er
vanuit de glooiende heuvels nietsvermoedend
een lieflijk dorpje binnendwalen. Langs het enige restaurant (gazpacho, lamskoteletje en
geitenyoghurt met honing en walnoten: 15 euro
inclusief wijn en ko�e) loop je door de straatjes
omhoog naar het sobere Romaans kerkje.
Op het belendende kerkhof lees je de naambordjes op de smeedijzeren kruizen versierd
met kunstbloemen. Daarachter een weids uitzicht over de heuvels, met in de verte die majestueuze Pyreneeën. Voorbij het laatste grafkruis
staar je plotseling in een peilloze afgrond. Het
kerkhof blijkt van de volgende heuvel gescheiden door een diepe kloof, met op de bodem de
ruïne van een oude watermolen. Er groeien bomen door het dak.
Loodrechte wanden, taaie struiken, hete zon;
het landschap zou, op de middeleeuwse dorpjes
na, voor Arizona kunnen doorgaan. Veel van die

Na het abseilen wacht de beloning: prachtig, koel water.

canyons zijn overigens gewoon langs een bewegwijzerd paadje bereikbaar, en niet zelden
wordt de wandeling beloond met een kiezelstrandje langs een koele, blauwe stroom, en een
bescheiden rotsblok om vanaf te springen.
Vogelaar noch plantelaar ben ik, maar alleen
mijn neus al ontwaart de lavendel, rozemarijnstruiken, en tijmbosjes die ik achteloos kneus
onder mijn schoenzolen. En dan die gieren. Ze
cirkelen hoog en laag boven ons, hun schaduw
voor hen uit golvend over de rotswanden waar
ze langs zweven. Deze streek is vooral het domein van de vale gier. Ze bewonen de toppen
van de rotsen en weigeren met hun vleugels te
slaan. Ze doen alles op thermiek. Van een klif
springen en dan maar rondzweven tot ze een kadaver zien. Ze worden overigens bijgevoerd,
want zelfs in dit natuurgebied zijn te weinig
‘spontane’ kadavers.
Ook bijzonder aan dit gebied is de onmiddelijke nabijheid van weer andere unieke natuurgebieden. Vanuit ons verblijf even onder het middeleeuwse vestingstadje Ainsa loop je zo de heuvels in, alleen al goed voor dagen wandelen. De
kloven van de Sierra beginnen zuidelijk op twintig autominuten. Maar even zo goed rij je veertig
minuten noordwaards en stap je in het hoogge-

bergte van de Pyreneeën het Parque Nacional de
Ordesa y Monte Perdido in. Met ook daar weer
een schat aan wandeltochten.
Des te prangender de vraag: waarom dan toch
die kloven in met helm, wetsuit, touwen en
klimgordel? Het antwoord: vanwege de unieke
combinatie van natuur, inspanning en uitdaging, een ongeëvenaard zintuigelijk bombardement.
Het begint net als skiles. De eerste tocht
voert je bovenlangs het ravijn van de Rio Vero
langs een paadje omlaag naar een spleet in de
berg. Dit blijkt het begin van een kronkelige
gang die plotseling eindigt bij een gat. We kijken zeven meter omlaag: de babyhelling maar
dan loodrecht. We hebben gordels om en volgen

De vale gieren
weigeren met hun
vleugels te slaan,
ze doen alles op
thermiek

de instructies van onze gids. De grondbeginselen van het abseilen. Eén voor een worden we
aan het touw geklikt. De jongste deelnemer,
een ventje van zeven jaar, is mij voorgegaan. Ik
zeg dat ik bang ben, maar dat hoeft niet, zalft de
gids. Ik laat het touw door mijn hand vieren tot
ik met de benen haaks op de wand steun. Vallen
kan ik niet, want als ik het touw los zou laten
trekt de andere gids beneden mij hem strak,
waardoor het touw blokkeert. Ik stap achterwaarts omlaag. De eerste schuchtere pasjes, tot
mijn voeten even later de bodem vinden. Vol
ongeloof kijk ik naar waar ik vandaan kom.
Toch altijd nog zo hoog als de dakgoot van een
eengezinswoning.
We trekken dieper de gescheurde berg in.
Mijn aanvankelijke nervositeit maakt steeds
meer plaats voor gretigheid. Na de laatste abseil
van zo’n 15 meter voelt het alsof we heroïsche
daden hebben verricht. Dan wijken de wanden
uiteen en komen wij uit in de bredere kloof van
de Rio Vero, waar wij beloond worden met een
verkoelende duik in het blauwe water.
En zo veroveren we dag na dag meer
klooftypes. De Rio Vero is uiteraard een natte
kloof. Die doorkruis je in een beschermend pak,
een wetsuit. �
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Gezekerd door een touw uit een kloof omhoog klimmen langs ijzers die in de rotswand zijn geklonken.

Die draag je niet alleen tegen de kou, maar
vooral tegen schuren, stoten en schaven. De eerste sprong is van drie meter hoogte het water in,
en vervolgens zwem je stroomafwaarts door een
nauwe gang naar de volgende hindernis. Dat kan
een klauterpartij omlaag zijn, een glijbaan, of
een nieuwe sprong. Soms proppen we onszelf
tezamen met het rivierwater in rotsspleten,
waarna je pas enkele meters lager je hoofd boven water steekt in een nieuwe poel. En altijd
geholpen door een gids, die je als een vroedvrouw uit het nauwe, natte tumult het daglicht
in geleidt.
Zo waden, zwemmen en klauteren we voort
tot we eindigen tussen de bikini’s en zwembroeken van badgasten aan een strandje onder aan
een brug. Dan volgt de snikhete klim naar het
wonderschone middeleeuwse stadje Alquezar.
Weliswaar het Volendam van de Sierra de Guara,
maar het koude bier smaakt er niet minder om.
Naarmate je vordert worden ook de uitdagingen groter: de combinatie natte kloof/abseilen
komt in beeld. Deze doen we in het hooggebergte, vanuit een dorpje in een groen Heidi-landschap met zicht op de sneeuw. We zakken aan
ons touw door een half geopende donkere muil
dwars door een waterval 25 meter af naar een

mansbrede krocht. Het schaarse licht dringt
hier slechts door via een nauwe spleet hoog boven ons. Soms echter valt het zonlicht in smalle,
felle bundels direct op onze glijbanen, klauterpartijen en kruiptrajecten – een lichtplan zo
spectaculair dat je je in Disneyland of de Efteling waant. Maar dit is echt. In plaats van cola
drinken we water, dat uit overhangend mos naar
beneden druppelt. Met als sluitstuk de Ali Babascène: door een nauw gangetje zwemmen we
een hoek om en waden onder boombladeren
door.
Plots staan we in het felle zonlicht in een dal.
Sesam open u! Terugkijkend is de spleet waar we
uit zijn gekomen nauwelijks te zien. Zelfs de
stroom verraadt zijn herkomst niet en kabbelt
door als doodgewoon bergbeekje.

Het zonlicht zorgt voor
een lichtplan zo spectaculair
dat je je in Disneyland of de
Efteling waant

Zes dagen duurt onze inwijding in de wereld die
canyoning heet. Waarbij we ook nog (gezekerd
door een touw) 250 meter loodrecht omhoog
een kloof uitklimmen langs ijzers die in de rotswand zijn geklonken. Via ferrata, heet dat in
Spanje – in alpinekringen ook wel klettersteigen
genoemd. Via ferrata verlopen langs hoge routes
die voor de reguliere wandelaar volstrekt ontoegankelijk zijn. Ze vereisen zweet, een klimgordel en uiteraard een gids. En net als bij de andere
klooftochten is de beloning vorstelijk: adrenaline en onvergetelijk natuurschoon. !

Informatie
Sierra de Guara ligt op 1400 km van Utrecht.
Canyoningtochten worden georganiseerd vanuit
Escalona, Ainsa, Lecina en Alquezar. Nederlandstalige gidsen vind je bij www.escalade.nl en
www.x-adventure.be en zijn soms ook ter plaatse
te boeken. SNP-natuurreizen (www.snp.nl) verkoopt all-in programma’s met verblijf op een
camping (inclusief tent) in Lecina. Daarnaast kent
het gebied talloze googlebare vakantiewoningen,
veelal verbouwde boerderijtjes in alle gradaties
van gerieflijkheid. Noord-Spanje-reisgidsen melden verbazingwekkend weinig over deze streek.
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