Wandelroute over een waterkanaal

Praktische informatie

Onverhard lopen rond Barcelona

WE HANGEN

VERLATEN PAD

NET ALS AL DIE

Tijdens het begin van de wande
ling komen we nog regelmatig
andere wandelaars tegen en
joggers en mountainbikers.
Gelukkig is het pad zo breed
dat de verschillende gebruikers
elkaarniet in de weg zitten.
Maar tegen lunchtijd is het
hele pad verlaten. De zondagse
familielunch is heilig in Spanje.
En zelfs wie geen directe familie
heeft kan er van verzekerd zijn
dat hij of zij door verre familie
leden op zondag wordt uitgeno
digd om aan te schuiven.
En omdat het toerisme deze
wandelroute nog niet echt ont
dekt heeft, lopen we rond 14:00
uur alleen langs de berghelling.
Een wonderlijke ervaring voor
wie de dagelijkse drukte van
Barcelona kent.

ANDERE FAMILIES,
JONGE STELLETJES

DE PRACHTIGE BOULEVARD, DE SPROOKJES
KATHEDRAAL, DE TOT WINKELCENTRUM
OMGEBOUWDE STIERENGEVECHTENARENA,
HET MUSEUM VAN MIRO; HET ZIJN DE
OVERBEKENDE ICONEN VAN BARCELONA,
DE DRUKST BEZOCHTE STAD VAN SPANJE.
MAAR DE OMGEVING VAN DE STAD IS OOK
HEEL AANTREKKELIJK OM ER TE WANDELEN

KABELBAAN

OVER ONVERHARDE PADEN.

De meeste Spanjaarden gaan na
een tijdje nog verder naar boven
met de kabelbaan naar de top
van de Tibidabo. Daar ligt, aan
de voet van de kerk die al vanaf
het moment waarop we uit
de metro stapten hoog boven
ons torende, een ouderwets
pretpark met zweefmolens en
botsauto’s. Wij waren echter
gewaarschuwd: ‘niet naar toe
gaan, het uitzicht boven is
helemaal niet beter, de kerk
is spuuglelijk en het pretpark
op zondag overvol.’ Nee vanaf
de parkeerplaats moesten we
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Bij de metrohalte aan de Ave
nue Tibidabo, de laatste halte
van lijn 7, stappen de meeste
Spanjaarden met wie we een
half uurtje geleden uit het hartje
van Barcelona waren vertrok
ken, over op een rammelende
blauwetram. Wij besluiten te

gaan lopen. Ons doel is wel het
zelfde: het tachtig meter hoger
gelegen uitkijkpunt, tevens
beginpunt van een kabelbaan.
Twintig minuten later hangen
we net als al die andere fami
lies, jonge stelletjes en bejaarde
echtparen over de balustrade

EN BEJAARDE

van het café en werpen de
eerste blik op die prachtige stad
Barcelona. Een onvergetelijke
blik op de stad, dat is wat ons
beloofd was door onze familie
leden die al jaren in Barcelona
wonen. En we worden niet
teleurgesteld. Al die beroemde
gebouwen die Barcelona zo bij
zonder maken, zie je in één blik.

ECHTPAREN OVER
DE BALUSTRADE
VAN HET CAFÉ
EN WERPEN DE
EERSTE BLIK OP DIE
PRACHTIGE STAD
BARCELONA

de oude waterleiding zien te
vinden en dan over een prachtig
wandelpad met een grote boog
om de hele stad heen lopen.

WATERKANAAL
Deze waterleiding, de Passeig
les Aigües, was oorspronkelijk
een waterkanaal dat langs de
wand van de Tibidabo liep en
waar vandaan op gezette plek
ken aftakkingen het water naar
de lager gelegen stad voerde.
Eind jaren tachtig van de vorige

eeuw is het in onbruik geraakt
en is er een begin gemaakt met
het omzetten in een wandel
weg. We vinden het begin van
de Passeig met enige moeite.
Maar die moeite wordt be
loond. Wat volgt is 9 kilometer
puur wandelplezier. Het brede
schelpenpad glooit slechts licht
en omdat je de bergrug volgt,
verandert het spectaculaire uit
zicht telkens. Eerst kijk je vooral
uit over het noordoosten van
de stad, later over het zuiden.

Bepalen dus eerst de kathe
draal van Sagrada familia en
de enorme daarachter gelegen
fallische toren (Tori Akbar) het
beeld, verderop kijk je vooral
uit op de heuvel van Montjuic,
met daarop het grote barokke,
Catalaanse museum en nog
weer later domineert het kolos
sale Camp Nou stadion van
FC Barcelona. En steeds heb je
aan de andere hand de beboste
berghellingen van de Tibidabo.

VOGELTREKPAD
We hebben in de week dat we
in Barcelona waren nog een
andere wandeltip gevolgd; een
mooie korte wandeling door het
stroomgebied van de rivier de
Llobregat. Die stroomt aan de
zuidkant van de stad. Ondanks,
of wellicht juist dankzij, de nabij
heid van het vliegveld broeden
in deze kleine delta tientallen

vaak beschermde vogelsoorten.
Tijdens de vogeltrek is dit ook
een plek waar vele soorten op
weg van of naar hun broedge
bied een tussenstop maken. Wij
zagen, in nog geen twee uur
tijd - zelfs zonder verrekijker plevieren, vier soorten eenden
en hoog in de lucht twee
buizerds. Ook op deze wande
ling kwamen we behalve twee
Spaanse vogelaars geen andere
wandelaars tegen.
Naar verluidt is er helemaal
andere kant van de stad, in de
delta van de rivier de Bessos,
ook een mooie route uitge
zet. Die bewaren we voor een
volgend bezoek.

In de omgeving van Barcelona zijn talloze wandelingen te
maken. Vooral in de omgeving van het klooster van Montse
rat zijn heel veel (dag)wandelingen.
www.hiking-site.nl/routes_catalonie.php
www.wandeleninbarcelona.nl
Voor een overzicht van de wandelingen in de delta van de
Llobregat: www.mapmywalk.com/es/l-hospitalet-dellobregat-catalonia

WANDELKAARTEN EN GIDSEN
Echte wandelkaarten zijn in Barcelona niet gemakkelijk te
vinden. Wie goed voorbereid op stap wil, kan beter in Neder
land een goede kaart zoeken. Reisboekhandel de Noorderzon
in Arnhem heeft een goede collectie kaarten en gidsen van
Barcelona en omgeving en ook boekhandel Pied a Terre in
Amsterdam.

OVERNACHTEN
In Barcelona kun je kiezen uit hotels en pensions in alle prijs
klasse. De binnenstad is relatief duur. Probeer iets te vinden
wat verder weg ligt. Het openbaar vervoer in Barcelona is zo
goed en fijnmazig dat je gemakkelijk overal kunt komen.

HORECA
Spanjaarden lunchen uitgebreid. Dat is ook het beste mo
ment om gewoon ergens in een volkswijk aan te schuiven.

ANDERE BEZIENSWAARDIGHEDEN
Veel van de bekende bezienswaardigheden zijn vooral in
het hoogseizoen druk. Mooie, minder bekende plekken zijn
bijvoorbeeld het klooster van Predalbes of de wijk Sarria.
En wie de Ramblas te druk en te toeristisch vindt, kan naar
de Rambla de Poblenou aan de noordkant van de stad. Heel
mooi is ook het nieuwe keramiekmuseum, bij het nieuwe
Forum bij de monding van de Besos.

Routebeschrijving
Passeig les Aigües
Het startpunt is het eindpunt van de metrohalte (L7) op de
Avenue Tibidabo. Neem vervolgens de brede boulevard met
aan weerzijden grote villa’s en loop in de richting van de
berg. Kruis de rondweg waarna je de weg nog en stukje volgt
naar links. Na een paar honderd meter ligt er aan je rechter
hand een klein park. Daar staat ook een handwijzer met de
tekst: ‘funicular Tibidabo’. Ga dit park in en volg de bordjes
omhoog tot dat je boven bent op de Plaça Doctor Andreu.
Wie de afslag naar het park mist, kan ook de weg blijven
volgen. Die komt met wat bochten ook boven uit.
Op de Plaça Doctor Andreu is het even uitkijken. Loop naar
het witte gebouw van de kabelbaan en dan vlak voor het
pand langs naar links een wandelpad licht omhoog nemen.
Volg het wandelpad een klein stukje en ga dan rechtsaf,
je volgt de gele markering tot je boven op een breed pad
uitkomt. Dit is het begin van de Passeig les Aigües. Sla links
af en volg dit brede wandelpad 9 kilometer lang tot aan de
een handwijzer met opschrift ‘Pedralbes’ Volg het smalle pad
naar beneden. Er komen na enige tijd afslagen. Probeer zo
veel mogelijk rechtdoor te gaan. Uiteindelijk kom je dan uit
bij het recreatiepark van Castell de l’ Oreneta. Wandel ver
volgens langs de dagcamping en de pingpongtafels naar de
uitgang en de parkeerplaats. Vandaar gaan er bussen terug
de stad in.
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