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natuur

Van de gebaande paden af

per 4x4

‘Mensen zijn altijd dankbaar als je ze
voorziet van persoonlijke tips en ervaringen,
die niet in de reisgidsen staan beschreven.’

Verrassende dagtochten vlak achter de kust
De rieten picknickmand zit vol met authentieke Spaanse
gerechten. Rode plastic borden en bekers staan keurig
gerangschikt op de houten tafel waar een sfeervol rood
met witgeblokt kleed overheen is gedrapeerd.
De lucht is grijs en over de berghelling achter de verlaten
watermolen die we als decor hebben, hangt een dichte
mist. Het is koud, maar beschut onder de - ook weer rode fleecedekens merken we daar weinig van. De lunch bestaat
uit geroosterde amandelen, olijven, ham, kaas, salade van
geroosterde paprika, twee soorten tortilla’s, boerenbrood en de
lekkerste aïoli die wij in tijden hebben geproefd... We zijn een
dag op pad met Maurice Bogers. Hij organiseert dagtochten
door het binnenland van de Costa del Sol per terreinwagen.

Natuurliefhebber
Met zijn vrouw en kinderen kwam Maurice drie jaar geleden
naar Spanje om in Álora voor een Belgisch echtpaar een bed &
breakfast te bestieren. Dit contact was gedurende een vakantie
gelegd en met veel plezier ontvingen Maurice en zijn vrouw
een jaar lang gasten, voorzagen deze van ontbijt en vooral van
leuke tips om de omgeving te ontdekken. ‘Bijna altijd kwamen
gasten bij ons met vragen over wat er zoal te doen was, wat de
mooie plekjes waren en wat ze zeker gezien moesten hebben.
En zonder uitzondering kwamen ze enthousiast terug nadat ik
ze wat had aangeraden,’ zegt Maurice tevreden. ‘Ik houd zelf
enorm van de natuur en van het verkennen van mijn nieuwe
omgeving en zo is het idee voor Andalucian Outback geboren,’
vervolgt hij. ‘Mensen zijn altijd dankbaar als je ze voorziet van
persoonlijke tips en ervaringen, die niet in de reisgidsen staan
beschreven.’

Zandwegen, hobbelpaden en fietsen
We spreken af bij Zalea en drinken in een ouderwets Spaans
barretje onze café con leche. Maurice vertelt wat de bedoeling
is van de dag. Zijn repertoire bestaat uit vijf routes, die inclusief
picknick en twee uitstapjes per route ongeveer een werkdag
tijd in beslag nemen. Klanten kunnen van tevoren aangeven
wat hun specifieke wensen zijn, zodat Maurice elke route kan
personifiëren. De meeste routes liggen niet verder dan anderhalve
uur rijden van Málaga. Speciaal voor zijn nieuwe bedrijfje schafte
Maurice een landrover aan, waar hij maximaal acht personen in
mee kan nemen. ‘Ik wil het graag een beetje persoonlijk houden,’
licht hij toe. In alle routes die hij rijdt, heeft Maurice zich goed
verdiept om zo gedurende de tocht allerlei vragen te kunnen
beantwoorden of zijn klanten van leuke weetjes te voorzien. Zijn
routes gaan meestal voor de helft over normale wegen en de rest
van de wegen is alleen begaanbaar per 4x4, zodat elke route
zeer verrassende onderdelen biedt en naar plekjes leidt waar de
meeste mensen doorgaans niet verzeild raken. Naast de routes
organiseert hij ook een dagtrip naar Málaga. Hij biedt zijn klanten
daar de mogelijkheid de stad op onalledaagse wijze - onder meer
per fiets - te verkennen.

Boven is het
wonderlijke
tafelkleed
van wolken te
zien, dat de
hele dag bleef
liggen. Onder
zit Maurice op
zijn Landrover
die speciaal is
toegerust op
de dagtochten
door de
‘campo’
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Casarabonela
Het eerste dorpje waar we op af koersen leunt, zoals zovele
prachtige Andalusische bergdorpen, lui tegen een flank van de
Sierra Prieta. Gedeeltelijk wordt de berg bedekt door een kleed
van mist, wat vreemd afsteekt tegen de verder zo intens blauwe
lucht. Maurice manoeuvreert zijn landrover kundig door de nauwe
straatjes van Casarabonela naar het bovenste gedeelte van het
dorp. Hier ligt een prachtig zwembad met vrij zicht over het dal
van de Guadalhorce. ‘Zodra het weer dat toelaat stop ik hier
zodat mijn passagiers even kunnen zwemmen.’ Het zwembad
is openbaar en de ligweiden eromheen zijn zeer ruim opgezet,
met een knus restaurantje ernaast. De oude olijfmolen, de Molino
de los Mizos, en het Arabische kasteel uit de vierde eeuw zijn
volgens Maurice zeker ook de moeite van een bezoekje waard.

Fuensanta

Geheel bovenMaurice in het
wijnmuseum van
Ojén waar gastheer
Aitor een zoete wijn
inschenkt
Boven De uitstekend
verzorgde picknick
was niet te
versmaden
Links en onder El Río Turón heeft
een prachtige kleur
en stort bij een
stuwdam donderend
naar beneden

De route wordt vervolgd en we rijden recht het wolkenkleed in
dat zich comfortabel in het achterliggende dal heeft genesteld om
daar voorlopig niet meer te vertrekken. Jammer van de vrolijke
januarizon, maar aan de andere kant geeft het de omgeving
ook wel iets mysterieus. Het is er opvallend groen en snel
zien we de oorzaak voor dit vruchtbare uiterlijk: de rivier Turón
waarlangs de weg zich door het dal kronkelt. Hoge populieren,
olijf- en dennenbomen wisselen elkaar af totdat we bij een open
plek komen waar we een kleine stuwdam zien. Uit zes gaten
stroomt continu een flinke hoeveelheid water naar beneden. De
kleur van het water in de poel beneden is diep groenblauw. De
zeer laaghangende bewolking dempt alle geluiden en naast het
vallende water zijn alleen onze stemmen goed te horen. Bij mooi
weer springen ook hier Maurice z’n gasten in het water. Een plekje
om zeker te onthouden. Verderop langs deze route zien we een
groep witte gebouwen die samen een antieke watermolen blijken
te vormen. Tegenwoordig is het een recreatiegebied en ruim
voorzien van picknicktafels, barbecues en toiletten. Hier opent
Maurice de zo aantrekkelijk uitziende picknickmand om ons al
het lekkers voor te zetten dat met veel zorg door zijn Spaanse
buurvrouw is klaargemaakt.

Pinsapar
Bij de ingang van de picknickplaats staat een piepkleine ‘pinsapo’,
een Spaans zilversparretje, met de bijzondere rondgevormde
dennennaalden. De oorsprong van deze boomsoort, een van
de oudste ter wereld, gaat terug tot de laatste ijstijd (zie ook het
artikel over deze boom in het afgelopen oktobernummer van
Temperament). In Spanje zijn ze slechts nog te zien in Sierra de
Grazalema, Sierra Bermeja en in de omgeving van onze route:
Serranía de Ronda. Het bos met ‘pinsapos’ strekt zich hier uit
over een gebied van ruim duizend hectare.
We genieten van de picknick en zien de schaarse passanten
vreemd naar ons kijken. Het is ook wel een beetje apart om
midden onder een serieus wolkendek op een koude dag in
januari te lunchen in de buitenlucht. Dat gegeven maakt onze
lunch des te leuker.
Rond de Area recreativa Fuensanta liggen verschillende
wandelroutes. Het gebied verdient zeker aanbeveling om ook
eens per voet te worden verkend. De weg die Maurice hier volgt,
loopt van iets voorbij El Burgo in een soort lus langs de Río Turrón
naar Puerto de la Mujer.

Vroege lente
De route vervolgt richting Yunquera, een dorpje 18 kilometer
verderop. Zodra we het dal uitrijden begint de zon weer te schijnen.
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natuur
Overal ziet het eruit alsof het net behoorlijk heeft geregend, de
eerste kleine, gele bermbloemen steken alweer boven het gras
uit en ergens langs de weg ontwaren we zelfs een amandelboom
die in bloei staat: een zeer vroege aankondiging van de lente.
De winterzon zorgt voor een mooie lichtval en door het hoge
vochtgehalte in de lucht lijken de bergen in de verte eerder een
tweedimensionaal decor bestaande uit enkel grijstinten dan de
werkelijkheid. We vervolgen onze weg via Tolox richting Istán.
Onderweg valt ons oog op een vervallen boerderij met een
schitterend dak dat bestaat uit glanzend blauwe en groene
porseleinen dakpannen. De schaduwen van de grillig gevormde
kurkeiken reiken ver door de inmiddels laaghangende zon.
Maurice vertelt dat de berghellingen aan de overkant van het dal
waar we langsrijden vanwege de grillige vormen ook ‘de schelp’
worden genoemd.

Museo del Vino Málaga
In Ojén parkeert Maurice de auto en neemt ons mee naar het
plaatselijke wijnmuseum dat is gevestigd in een historisch pand.
Aitor, onze gastheer, vertelt ons dat hier ooit een stokerij was
gevestigd. Toen deze verdween, bood het karakteristieke pand
achtereenvolgens onderdak aan een theater annex bioscoop,
discotheek en zaal voor flamenco-optredens. Nu liggen er
honderden flessen wijn, voornamelijk uit Málaga, maar ook
uit andere delen van Andalusië. En niet uitsluitend de zoete

wijn (de Málaga Dulce), want wat veel mensen niet weten, is
dat in Andalusië ook heerlijke ‘normale’ rode en witte wijnen
worden geproduceerd. Verder is er in dit wijnmuseum allerlei
Andalusische spullen te koop: olijfolie, kannetjes daarvoor,
keramiek, wijnattributen, Alpujarras-kleden (hoewel die volgens
Aitor eigenlijk uit Murcia schijnen te komen), tegeltjes en allerlei
andere accessoires.
Het leukste bewaart Aitor tot het laatst: we gaan wijn proeven. Hij
zet ons neer aan een grote ronde tafel en zet er twee porseleinen
kannen op, een voor de overbodige wijn en een met water om
de wijn mee uit ons glas te spoelen. Een bakje pittige olijven,
servetjes en glazen completeren het geheel. We proeven de
heerlijkste wijnen van bijzonder zoet (secco) tot Moscatel en Pedro
Ximénez. Ook nippen we van een Moscatel Naranja, die werd
geschonken op het huwelijk van de Spaanse kroonprins Felipe
met doña Letizia. Eensgezind zijn we blij verrast als we Ariyanas
Naturalmente Dulce proeven. Deze wijn werd geproduceerd door
een Nederlands koppel dat Bodegas Bentomiz in de Axarquía
runt. Proevend van deze zoete dessertwijn lijkt het alsof we een
mix van vloeibare bloemen en frisse fruitsoorten drinken. Het
wijnmuseum met alle producten die het zuiden van Spanje zo
perfect representeren, vormt een passend einde na een tocht
door het pure Andalusisch binnenland, die zowel voor mensen
die deze omgeving nog niet kennen als voor hen die er al langer
thuis zijn zeer verrassend is.

Proevend van deze zoete dessertwijn lijkt het alsof we een mix van
vloeibare bloemen en frisse fruitsoorten drinken

Meer informatie
Maurice Bogers
Andalucian Outback
Tel.: 628 274 701 of 952 495 295
www.andalucianoutback.com
Museo del Vino Málaga
Antigua Destileriía de Ojén
C/Carrera, 39 Ojén
Tel.: 952 881 453
E-mail: museoojen@hotmail.com

Rechts - De bijzondere ligging van
Tolox is een genot voor het oog
Geheel rechts - Enkele irissen
staan al in bloei
Onder - Van de gebaande paden
af door een groen paradijs
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