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S tad en strand in Noord-Spanje

Cantabrië
kort

Gem. prijs
hotelkamer*

€75

C

antabrië, iets groter dan Gelderland, is verrassend veelzijdig. Een
prachtige kust van kliffen, baaien
en stranden waarvan een aantal
zonder meer het predicaat ‘exotisch’
verdienen. Daarachter liggen de
groene heuvels en witte toppen van
het Cantabrisch Gebergte, waar
wolven en beren leven en waar in de
winter wordt geskied. De voornaamste bestemming van deze rondreis is hoofdstad
Santander en het westelijke deel van de regio,
met historische stadjes als Santillana del Mar,
mooie stranden en het natuurpark Saja-Besaya.
Het oostelijke deel is meer industrieel en de
stranden zijn er wat voller; Laredo bijvoorbeeld
kan met recht ‘het Benidorm aan de Cantabrische Zee’ worden genoemd.

Oerbossen, bergen,
idyllische stranden en
historische stadjes:
de Noord-Spaanse
regio Cantabrië is van
alle markten thuis.
En het herbergt nog
werelderfgoed ook.
Tekst Jaap Scholten
Foto’s Jaap Scholten, Spaans Verkeersbureau
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* HOTELS: DE GEMIDDELDE PRIJS VOOR EEN STANDAARD TWEEPERSOONSKAMER IN EEN DRIESTERRENHOTEL, TRIIVAGO HOTELPRIJSINDEX 2015
** KLIMAATGEGEVENS VAN KLIMAATINFO.NL

Tien stadstranden
Gem. dag.
maximumtemperatuur
jun/aug**

20/23 °C

Musea/bezienswaardigheden

€2-8

Gem. prijs
retourvlucht

€164

Cantabrië is één van de 17 autonome regio’s
waarin Spanje is ingedeeld, en Santander is de
poëtische naam van de hoofdstad. De stad ligt
op een landtong en is daardoor aan drie kanten
omgeven door de zee – en door een gouden
ketting van stranden waar jaarlijks duizenden
toeristen op af komen. Daaronder zijn veel Engelsen, want sinds jaar en dag vaart er een ferry
tussen het Engelse Plymouth en Santander. De
stad oogt chic, groen en welvarend, hoewel er
van oud stedenschoon praktisch geen sprake
meer is na een brand die in 1941 de binnenstad
verwoestte.
Wij raden dan ook aan om eerst naar het interessante Museo Marítimo del Cantábrico (museum
van de Cantabrische Zee) te gaan, en daarna
lekker uit te waaien aan zee, waar Santander
zich van haar meest mondaine kant laat zien.
Stranden en villawijken bepalen het gezicht.
Wie zich wil vergapen aan fraaie huizen, maakt
een wandeling langs de Paseo de Pérez Galdós,

waaraan onder meer het stralend witte Hotel
Real ligt, met daarnaast de villa van de familie
Botín, oprichters van de wereldwijd opererende
Banco Santander.
De stad stad telt niet minder dan tien stranden.
De drukste zijn die in de baai El Sardinero, waar
op de boulevard een eveneens blinkend wit casino voor extra allure zorgt. De beroemdste badgasten van weleer waren het koningspaar Alfons
XIII en Victoria Eugénie. Hun optrekje, het Palacio de la Magdalena, bevindt zich in het gelijknamige park dat op een schiereilandje ligt, en waar
je heerlijk een paar uurtjes kunt ronddwalen. Het
werd in 1912 in Engelse stijl gebouwd en daar zal
de koningin, die van Engelse afkomst was, ongetwijfeld een zegje in hebben gehad.
Wie geen zin heeft in een strand in de stad hoeft
niet ver te rijden, want in de directe omgeving
liggen de meest fotogenieke zandstranden. Onze
aanraders: Playa de Mataleñas, iets ten noorden van Sardinero; Playa Somo ten zuidoosten
ervan, met een fraai uitzicht op de stad; Playa
de Langre, iets verder naar het oosten, voor
liefhebbers van een pittige branding; Playa de la
Arnía, een absolute topper, zou zo het decor voor
Pirates of the Caribbean 6 kunnen zijn. Arnía
ligt langs de kust ten noorden van Santander. Er
liggen 7 stranden op een rij, allemaal mooi en
verbonden met een fiets- en wandelpad.

Openluchtmuseum
De parel van Cantabrië heet Santillana del Mar.
Het historische centrum is een autovrij openluchtmuseum waar, in het hoogseizoen althans,
een eindeloze stroom bezoekers zich vergaapt
aan een evenzo eindeloze reeks fraai gerestaureerde huizen, paleizen en kloosters, die bijna
stuk voor stuk op de nationale monumentenlijst
staan. Omdat de Spanjaarden, zeker in de weekeinden en op vakanties, nooit heel vroeg op de
been zijn, luidt ons advies om Santillana in de

ROMEINSE RESTANTEN
Als Asterix en Obelix Spanjaarden waren geweest, had hun dorp in Cantabrië
gelegen. De Romeinen kregen dit woeste deel van Hispania maar niet onder
controle. Keizer Augustus moest er persoonlijk aan te pas komen. Na tien jaar
bloed, zweet en tranen was de Pax Romana een feit. De Romeinen stichtten na
de vrede de stad Julióbriga; de restanten zijn te bezichtigen. Samen met de
bron van de rivier de Ebro en de romaanse kerk van Cervatos (foto rechts) is
het de enige bezienswaardigheid in het zuiden van de regio. Interessant, maar
wij zouden er niet voor omrijden.
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PICOS DE EUROPA
De Picos de Europa is een
nationaal park en ligt in het
hart van het Cantabrisch
Gebergte. Het wordt verdeeld in drie massieven,
waarvan het oostelijke grotendeels in Cantabrië ligt. Het
grillige kalkstenen gebergte
is goed ontsloten voor de
wandelaar en natuurliefhebber, en is een van de meest
geliefde wandel- en bergsportgebieden van Spanje.
Tips:
1. Er zijn talloze wandelroutes
uitgezet, van licht tot zwaar,
kort en lang. De bewegwijzering is over het algemeen
uitstekend. De kabelbaan
Fuente Dé is een goede manier om alvast wat hoogte
te winnen.
2. In Tama, vlakbij Potes,
bevindt zich het centro de
visitantes, het bezoekerscentrum van de Picos. Wij raden
aan om daar een kijkje te
nemen; je vindt er alle informatie die nodig is. Je kunt je
daar ook inschrijven voor
wandelingen met een gids
(rutas guiadas), zoals ‘insider’
Rufino (zie rechterpagina);
dit is kosteloos, leerzaam en
leuk.
3. Er wordt alom gewaarschuwd voor razendsnelle
weersveranderingen in de
Picos. Vooral snel opkomend
onweer in de zomermaanden is berucht. Het advies
luidt dan ook om altijd rond
een uur of vier weer terug te
zijn van de wandeling.

cantabrië
ochtenduren te bezoeken, en er ’s avonds
weer terug te komen om lekker te eten op
de binnenplaats van zo’n 16e-eeuws palacio, La Huerta del Indiano bijvoorbeeld.
Topmonument van de stad is de romaanse
Colegiata de Santa Juliana, een juweel van
een kerk met een monumentale kloostergang waar de spirituele sfeer nog wat wordt
aangedikt door gregoriaanse muziek en
rustende pelgrims, want Santillana ligt aan
de noordelijke Camino de Santiago. Dat
even verderop het Museo de la Tortura
ligt, waar sterke magen martelwerktuigen
kunnen bekijken, is naar onze mening
een anticlimax. Maar goed, het hoort er
allemaal bij.

Prehistorische tekeningen

Begin 2016 ging de film Altamira van
regisseur Hugh Hudson in première, een
aanrader voor iedereen die de grot van
Altamira wil bezoeken, afgezien van de
prachtige opnamen van het Cantabrische
landschap. Antonio Banderas speelt markies Marcelino Sanz de Sautuola, die in
1878 met zijn dochter Maria bij het licht
van een olielamp de rotstekeningen in de
grot ontdekte. Het is een dramatisch mooie
scène uit de film.
De prehistorische tekeningen van Altamira, werelderfgoed en op een steenworp
afstand van Santillana, zijn zo uniek dat de
grot de bijnaam ‘de Sixtijnse Kapel
van het stenen tijdperk’ heeft gekregen.
De afbeeldingen van bisons, paarden en

herten, sommige meer dan twee meter
lang, zijn zo’n 15.000 jaar oud, en de kunstenaars hebben op geraffineerde wijze
het reliëf van de rotswanden gebruikt om
de tekeningen meer diepte te geven.
Sautuola was al eerder in de grot geweest,
maar had alleen wat voorwerpen gevonden. Geïnspireerd door een bezoek aan
de Wereldtentoonstelling in Parijs in 1878,
waar hij dezelfde soort voorwerpen uit
Zuid-Franse grotten zag, ging hij opnieuw
de grot in, en toen was het raak.
Toch was niet iedereen overtuigd van de
waarde van de ontdekking. Het gilde der
Spaanse geologen geloofde niet dat het
om rotstekeningen uit de prehistorie ging,
en ook de Kerk had zo haar bedenkingen.
Pas toen in de Dordogne in 1895 soortgelijke tekeningen werden ontdekt, begonnen
de sceptici in te zien dat Sautuola gelijk
had. Maar de markies was toen al 14 jaar
dood.
Helaas is de grot al jaren gesloten voor het
grote publiek. Een enkele onderzoeker mag
er nog in. Maar niet getreurd: ernaast is een
hypermodern museum neergezet, met een
replica van de grot, en een lange audio
visuele reis door de prehistorie; niet alleen
in het Spaans, maar ook in perfect Engels.

Gouden bocht
Tussen Santillana en Unquera, op de grens
met de regio Asturië, ligt de gouden bocht
van Cantabrië. Exotische stranden, kliffen,
groene heuvels en historische stadjes wis-

Prehistorische tekening
in de grot van Altamira

El Capricho de Gaudí
Santillana del Mar

selen elkaar af. Comillas is de eerste. Het
staat vol villa’s en paleizen, en dat heeft de
stad te danken aan haar illustere bewoner
Antonio López, die het van arme dorps
jongen tot rijkste reder van Spanje bracht.
Op de plaats van zijn geboortehuis liet hij
een paleis bouwen, waar niemand minder
dan koning Alfons XII in 1881 de eerste
steen legde. Het is nogal statig om eerlijk te
zijn, en een groot contrast met het optrekje
van de buurman, El Capricho de Gaudí. Dit
extravagante paleisje is een ontwerp van de
Catalaanse architect Antoni Gaudí, en dat
is zeldzaam buiten Catalonië.
Loop in Comillas lekker rond, bezoek wat
villa’s, ga eten in een van de vele restaurants, en ontspan in de middag op het
plaatselijke strand. Of, misschien nog beter,
rijd een paar kilometer voor een van de
beste stranden van Cantabrië: Oyambre.
Fijn zand, duinen en w
 etlands, alles beschermd natuurgebied, en de besneeuwde

toppen van de Picos
de Europa als decor.
Wat wil een mens nog
meer?
Een paar kilometer
verderop ligt de bad- en
vissersplaats San Vicente de la
Barquera, weids en royaal naar het
water gekeerd. Het stadje staat tot ver
buiten Cantabrië bekend om haar voortreffelijke visrestaurants. Topgerechten zijn de
parillada de mariscos of - de pescado: een
bord vol gegrilde schaal- en schelpdieren
of vis, en, hoe kan het ook anders: paella.
Een avondje lekker vis eten op een terras
aan de haven met uitzicht op de baai is
onvergetelijk.
Van San Vicente nemen we de weg naar
het dorp Pechón, dat geïsoleerd aan zee
ligt, ingesloten door een berg en twee
zogenoemde rías, diepe inhammen in de
zee, Tina Mayor en Tina Menor, de grote

INSIDER

Rufino López

Gids Picos de Europa
‘Puerto de Áliva is
een weidegebied op
1600 m hoogte in de
Picos. In de zomer
lopen koeien, paarden en schapen er
vrij rond, permament
gadegeslagen door
de vale gieren die op
de piek Peña Vieja
nestelen. Dat is mooi
te zien vanaf het
terras van berghotel
Refugio de Áliva.’

CANTABRIË MET KINDEREN

Paleis van Antonio López
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Cantabrië is een prima bestemming om met kinderen vakantie te houden. Behalve de vele
mooie en gezellige stranden (zoals dat van Arnía, hiernaast), biedt de regio leuke activiteiten
om met het hele gezin te doen. We doen een greep: een (georganiseerde) rivierafdaling per
kajak, volop aanbod in Unquera; de kabelbaan Fuente Dé in de Picos de Europa, gecombineerd met een wandeling; de grotten van Altamira en Soplao, de laatste is één van de meest
indrukwekkende druipsteengrotten van Europa; het safaripark Cabárceno, een voormalig
mijngebied dat is omgetoverd tot een uitgestrekt dierenpark; de dierentuin bij Santillana,
en natuurlijk het zeer kindvriendelijke museum van de Cantabrische Zee in Santander.
augustus/september 2016 | Reisgids
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Van onze expert
Jaap Scholten

Onze tips Cantabrië

San Vicente
de la Barquera

WANDELEN IN
CANTABRIË

xxxWij hebben wandelingen

verkend in de Picos de
Europa, langs de kust en
in Saja-Besaya. Onze
ervaring is dat de mar
kering van uitgezette
wandelingen over het
algemeen erg goed is, en
dat de VVV-kantoren en
bezoekerscentra van
natuurgebieden prima
informatie geven. Er zijn
twee categorieën: de
rood-wit gemarkeerde
langeafstandswandel
paden, Gran Recorrido
(GR) in het Spaans; daarvan lopen er vijf door
Cantabrië. GR71 gaat
door Saja-Besaya, passeert Bárcena Mayor en
gaat via de Sierra de Peña
Sagra en Potes naar de
Picos de Europa. Landschappelijk een weergaloos traject. Daarnaast
zijn er tal van korte
afstandswandelpaden,
Pequeño Recorrido (PR)
in het Spaans. Ook is het
mogelijk (delen van) de
Camino de Santiago te
lopen; het traject van
Santillana naar San
Vicente de la Barquera
via Comillas bijvoorbeeld
is erg mooi.
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en de kleine Tina zullen we maar zeggen.
Playa de Pechón, het laatste strand van
Cantabrië, is net als Playa de Berellín
een ansichtkaart waard: klein maar fijn,
uítstekend in zee waardoor het water van
twee kanten lijkt te komen, en markante
rotspartijen. Even verderop staat een oude,
romantische ruïne op een rots aan zee;
een fantastische setting.

Sprookjesbos
Het binnenland van Cantabrië wordt
bepaald door de bergen van de 500 kilometer lange Cordillera Cantábrica, het
Cantabrisch Gebergte. Eigenlijk zijn alleen
de Picos de Europa, een onderdeel van de

Natuurpark
Saja-Besaya

keten, bekend. Diverse dalen doorkruisen
de bergen van noord naar zuid. Wij bezochten de Valle de Cabuérniga en de Valle
de Liébana, die toegang geeft tot de Picos
de Europa. Beide zijn meer dan de moeite
waard, maar we beperken ons hier tot de
veel minder gekende Cabuérniga-vallei.
Het eerste bord waar je tegenaan rijdt,
waarschuwt dat koeien er vrij rondlopen.
Zo te zien is men niet zo bang voor botsingen, maar wel voor slippen door de koeienvlaai. Eenmaal in de vallei is er na een paar
kilometer een afslag naar het dorp Bárcena
Mayor, dat zich presenteert als uno de los
pueblos más bonitos de España, een van de
mooiste dorpen van Spanje – en dat is niets

Het strand van
Oyambre

te veel gezegd. Het is een fraai geheel van
traditionele Cantabrische huizen die overladen zijn met hortensia’s en geraniums. En
natuurlijk is er geen gebrek aan winkeltjes
en restaurants, die vrijwel allemaal hetzelfde gerecht op de menukaart hebben staan:
cocido montañes, officieel uitgeroepen tot
hét gerecht van Cantabrië. Eet dit tussen
de middag, want na deze stoofpot van
witte bonen, vlees, chorizo, bloedworst en
groenten, en daarbij een goed glas wijn, ben
je perfect voorbereid op een traditionele
siësta.
De vallei gaat dwars door het uitgestrekte
en eenzame natuurpark Saja-Besaya. In het
late voorjaar kleurt de brem de berghellingen geel, is het slangenkruid er een meter
hoog en de beukenbossen zijn er, zelfs op
klaarlichte dag, donker. De stammen zijn
dik, vertakt en gedrongen; het lijkt wel op
het sprookjesbos van Sneeuwwitje. Weer
terug op de hoofdweg ligt bij kilometerpaal
13 het bezoekerscentrum van het natuurpark. Een beetje in the middle of nowhere,
maar je bent meteen wegwijs in het park,
en de (wandel)kaart krijg je cadeau.

Het reisaanbod van Nederlandse reisorganisaties is beperkt. SNP Natuurreizen biedt
actieve vakanties in de regio, en ook specifiek om wolven en beren te spotten. De
Jong Intra en D-reizen bieden fly-drives.

Wij waren erg enthousiast
over de Posadas de Cantabria, een keten van goede
kwaliteit B&B’s. Daarnaast
zochten wij een goed en
rustig hotel in Santillana.
Minimum- en maximumprijzen voor een tweepersoonskamer met ontbijt.
1 Posada Fuente de Villa
Goed verzorgde B&B in een
karakteristiek Cantabrisch
landhuis in het rustige dorp
Pechón. Grote tuin vol hortensia’s en pijnbomen; 12
ruime, rustieke kamers.
Prima ontbijt met zelfgemaakte producten. Tien
minuten van het strand.
€55-68, +34 942 719 484,
fuentedevilla.com
2 La Casona de Revolgo
Comfortabele kamers,
gezellig terras, mooie tuin.
Ontbijt met huisgemaakte
producten. En, niet onbelangrijk in Santillana, op een
relatief rustige locatie: aan
een park, waar de Spaanse
variant van jeu de boules
wordt gespeeld, maar toch
op een steenworp afstand
van het centrum. €70-130,
+34 942 818 277, lacasonaderevolgo.com

Cocido montañes

3 Posada La Solana
Een van de beste posadas
die wij hebben bezocht. In
het historische centrum van
Santillana, maar toch net
buiten de drukte. Stijlvol
ingerichte kamers, van alle
gemakken voorzien.
€50-75, +34 942 818 106,
posadalasolana.es
4 El Corcal de Liébana
In Tama, bij Potes, en vlak bij
het bezoekerscentrum van

‘Op een ansichtkaart in San Vicente zien we een
droomstrandje. Het is even zoeken, maar een lokale
kajakverhuurder weet het te vinden: “Bij Prellezo naar
rechts, en dan via wat weggetjes naar de kust…” Het blijkt
Playa de Berellín te zijn, een klein stukje zand verscholen
aan het einde van een azuurblauwe inham in de zee.
“Forever” heeft iemand op een hek geschreven. We zijn
er de hele middag gebleven.’
de Picos de Europa. Prima
uitgangspunt voor zowel de
Picos als af en toe een dagje
strand in Pechón. Het is duidelijk dat je hier in de bergen
bent; de posada heeft veel
weg van een Alpen-chalet.
Prima kamers, uitstekend
restaurant, €66-86, +34 942
730 734, elcorcaldeliebana.es
5 Fuente de las Anjanas
Heerlijk landelijk gelegen
B&B langs de Camino de
Santiago in het achterland
van San Vicente. Mooi ingerichte kamers, grote tuin.
Gasten kunnen er ook warm
eten. De romantische middeleeuwse toren ernaast
maakt de setting compleet.
€50-75, +34 942 718 539,
fuentedelasanjanas.es
BESTE REISTIJD
Voorjaar, zomer of najaar is
de beste tijd, ook voor wandelen in de Picos de Europa.
Er kan in Cantabrië, ook in
hartje zomer, altijd een bui
vallen. Tussen half juli en half
augustus kunnen de stranden erg druk zijn.
VERVOER
* De afstand Utrecht-Santander per auto via Bordeaux
bedraagt 1542 kilometer.
* Santander heeft een vliegveld, maar er gaan geen
directe vluchten vanaf
Nederland. In alle gevallen
moet worden overgestapt
in Madrid, en deze vluchten
zijn duur. Ryanair vliegt 2
keer per week vanaf Weeze
(D); retour v
 anaf €120 inclusief bagage. Een alternatief
is Bilbao, dat 110 km ten
oosten van Santander ligt.
Iberia Express, KLM en Vueling vliegen rechtstreeks.
Retourtickets in juli en augustus vanaf €160, exclusief
bagage.

* Een auto huren in de compacte klasse bij de grotere
maatschappijen (Hertz, Avis,
Europcar) kost in het hoogseizoen circa €360 per
week all-in.
EROPUIT
Musea en bezienswaardigheden (zoals grotten) €2-8.
Dierenpark Cabárceno
€22,50; kinderen tot 5 jaar
gratis. Kabelbaan Fuente
Dé €17 retour.
REISGIDSEN
Goede Nederlandstalige
reisgidsen zijn de Capitool
(2016, €27) en De Groene
Gids van Michelin (2016,
€22,50), beide van
Noord-Spanje. Uitstekende
kaarten zijn de Michelin 572
Asturias - Cantabria en de
Michelin fietskaart 143
Côte Cantabrique.
PRIJSNIVEAU
Een café con leche (koffie
met melk), espresso, een
glas wijn of bier zijn in vergelijking met Nederland
goedkoper. Veel restaurants
bieden een dagmenu aan
voor €12-20. Van de kaart
eten is goedkoper dan in
Nederland, maar niet heel
veel. De wijn erbij wel. Een
goede fles heb je al vanaf
€10. Uitgebreid vis, schelpen schaaldieren eten kost al
snel €50 voor 2 personen.
MEER INFORMATIE
Cantabrië is goed ingesteld
op de toerist. In veel musea
vonden we informatie in
het Engels. Alle grotere
plaatsen hebben een
VVV-kantoor of bezoekerscentrum. Uitgebreide informatie vind je op turismo
decantabria.com. Specifiek
voor de Picos de Europa:
magrama.gob.es.
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