
Zondag 3 februari  Vervolg.  Bij Figueira de Foz plaatsten we de camper bij een hoop anderen op een 
grote parkeerplaats, direct aan een heel breed strand en wandelpier. Mooi plekje alweer. 

Om deze plek te bereiken reden we alweer over een hoge en lange 
brug, de zoveelste tijdens deze reis. 
Toen we op de plek stonden werd er eerst maar eens uitgebreid 
gebruncht waarna de wandelschoenen weer tevoorschijn gehaald 
werden. Eerst maar even de pier op- en afwandelen om daarna via 
deels de boulevard, deels over het strand naar het oude stadsdeel van 
Figuera te gaan. Het nieuwe deel was niet erg interessant, echt een 
typische toeristenstad met vrij veel (te) grote hotels. 

 
Het oude gedeelte was aardiger. Karakteristieke huizen en huisjes met vooral veel trappen en trapjes aan de 
buitenzijde. We bleven ons verbazen hoe Portugezen hun auto’s door de smalle steegjes weten te manoeu-
vreren. Vaak zuigende pas maar dan toch nog met behoorlijk was gas op de plank. 

We hadden ons ook deze keer een beetje vertild qua 
afstand want we kwamen alweer bijna op onze knietjes 
terug bij de camper. Hier wachtte ons wel een mooie 
verrassing: Een prachtige zons-ondergang. 
Na de lekkere avondmaaltijd was het weer documentatie-
pluizen om de bestemming voor de volgende dag vast te 
stellen. Alweer uit het archief van Jan en Simonne putten 
we het vissersplaatsje Torreira, gelegen aan een diepe 
inham in de Atlantische kust. 
Benieuwd wat dit zou brengen! Goede nacht…….! 

 
Maandag 4 februari. Eucalyptusbossen, pijnboomwouden, berg op berg af. Zo bereikten we Torreira. 
Wat was dit een dot van een plaatsje!  We stonden vrij met zicht op 
het haventje waar een bonte verzameling Venetiaanse gondel-
achtige bootjes lagen. Ook op het water zagen we er velen 
dobberen. In de loop van de dag kwamen we er achter waarop jacht 
gemaakt werd.  
Het waren niet echt vissers, ze vergaarden schelpen, bij ons bekend 
als kokkels. Omdat de inham een open verbinding had met de 
oceaan was eb en vloed duidelijk waarneembaar en bepaalde 
kennelijk ook de aktiviteiten van de kokkelvergaarders. 
Min of meer tegelijk kwamen de bootjes naar de kant waar kopers 
klaar stonden om de buit in ontvangst te nemen. De netten werden 
gewogen en het resultaat op lijsten ingevuld. 
Wij zijn er niet achter gekomen of het een strikt beroepsmatige bezigheid was. Als dat zo zou zijn kunnen we 
ons niet voorstellen dat dit een royaal bestaan oplevert. 
Het inspireerde Els echter wel om mosselen te gaan zoeken. Met sukses! Het verbaasde ons dat de bootjes-
mensen geen interesse in mosselen hadden. Els ging aan de mosselschoonmaak en een half uurtje later 
zaten we heerlijk te peuzelen. Geen complete maaltijd maar toch een meer dan welkom voorafje. 
Er lagen ook diverse bootjes op de kant. Deze waren zo leuk beschilderd dat de camera aan het werk moest. 
We maakten nog een fietstocht van ongeveer 20 km om aan de andere zijde van de landengte naar het 
kolkend geweld van de Atlantische oceaan te gaan kijken. Ook wel op zoek naar een winkel maar die hebben 
we niet kunnen ontdekken. 



Torreira. Een plaatje! 
Als we het mogen beleven 
komen we er zeker nog eens 
terug. 
Omdat we toch heel langzaam maar o zo zeker ook weer eens naar Nederland zouden moeten, moest er de 
volgende dag wel weer verder gereisd worden. De volgende dag zou onze laatste standplaats in Portugal 
worden en een misschien voorlopig afscheid van de Atlantische kust.  
 
Dinsdag 5 februari. Het dagdoel was Viana do Castelo. We lieten ons maar weer leiden door de Garmin. 
Dat deze een grote verrassing voor ons in petto had wisten we ook niet toen we het lieflijke Torreira verlieten. 
Puzzelend om tolwegen te vermijden waar we toch regelmatig opgestuurd dreigden te worden gingen we via 
veel binnenweggetjes, dorpjes, stadjes, steden om uiteindelijk in Porto-stad te belanden. En men had ons 
gewaarschuwd: “DOE DIT NIET!!!!”. Nu weten we waarom! Wat een verkeerstechnisch verschrikkelijke stad! 
Wel zagen we flitsen van prachtige gebouwen maar het verkeersbeeld liet niet toe hiervan te genieten. 
Fred, toch niet zo gauw nerveus, voelde nu toch wel zweetdruppeltjes op zijn bol. Toen er ook nog een zware 
mistbank opdoemde kreeg hij acuut heimwee naar Landgraaf! Gelukkig was de mistbank maar heel 
plaatselijk en kon uiteindelijk de stad verlaten worden. Het kris-kras door binnenweggetjes, dorpjes en stadjes 
rijden ging weer door waarbij het opvallend was dat langs veel weggetjes aan beide zijden vrij hoge muren 
stonden. Tussen wegdek en deze muren zaten dan vrij diepe gootjes dus het was voortdurend zeer attent 
blijven. Uiteindelijk reden we dan toch Viana do Castelo binnen waar wegomleggingen het nog even lastig 
maakten maar de beoogde parkeer- en overnachtingsplaats toch gevonden werd. 

Vanuit de camper keken we op rotsformaties met daarachter de 
bulderende hoge en brede golven van de oceaan. Steeds weer werd 
onze blik naar de briesende branding getrokken. 
De stad leek ons wel een wandeling waard. Om te fietsen vonden we de 
wind toch wel erg stevig en alleen op de accu’s te rijden deden we liever 
niet. Eerst nog wat ervaring opdoen met onze nieuwe stroomvoorziening 
voordat we de fietsaccu’s zouden (proberen te?) laden. 
Het was een stevige kuier naar het oude stadcentrum maar het was de 
moeite waard. Genoeg om te bekijken. Niet dat het de allermooiste stad 
was van deze reis, maar toch. 
 

Wat vooral opviel was de hoog boven de stad gelegen koepelkerk. 
Blij dat de camera goede zoom heeft, daardoor hoefden we de klim 
niet te maken…… 

We wandelden terug via het haven-
gebied. Viana schijnt een redelijk 
belangrijke handelshaven te zijn, er zijn 
ook scheepswerven. 



     
In de loop van de avond ging Juan el Veinte (Jan de Wind) stevig aan het werk en deed de camper behoorlijk 
schudden. Voelden we ons een heel klein beetje zeelui op het droge……… 
 
Woensdag 6 februari. Zoals al geschreven: Viana zou onze laatste camperstop in Portugal zijn. Met toch wel 
een tikkeltje weemoed werd de camperplaats verlaten en we constateerden dat Portugal terecht geloofd en 
geprezen wordt door vele camperaars. Als we het mogen beleven……. Nee, niet weer! 
In de noordkant van Portugal zitten hogere bergen dan we verwacht hadden. Dit maakte de route wel weer 
mooi maar er moest vrij vaak teruggeschakeld worden. Kort voor de Spaanse grens steunden we de 
Portugese economie nog door een tank diesel te kopen. Grenspassage? Het is dat er borden langs de weg 
staan en de teksten op verkeersborden veranderen, anders heb je niet in de gaten dat er van land gewisseld 
wordt. Even gek kijken bij de eerste voorbijkomende kerktoren: Oja, de klok moet weer een uur vooruit! 
En……: Langs de wegen en in het landschap vonden we het wel weer wat slordiger en rommeliger. 
De rit verliep lekker. In Spanje weer duidelijkheid over wel of geen tolweg en de wegen werden goed herkend 
door de navi. Schoot dus lekker op zodat we rond twaalf uur in 
Arcade aan de oever van een soort fjord stonden. Een diep het land 
ingaande inham, naar schatting 30 km, waar eb en vloed hun gang 
gingen. Leuk plekje met eenvoudige sanivoorziening en gratis. 
Een speeltuintje en een klein parkje vlakbij, speciaal voor Fred weer 
een paar leuke beelden. De beelden maakten duidelijk dat oesters 
voor dit stadje belangrijk zijn (of waren) 

 
 
 
 
In het niet erg boeiend stadje zagen we aparte 
kapelletjes-op-pootjes. Deze schijnen te maken te 
hebben met de pelgrimsroute naar Santiago de 
Compostella.  
De weinige Spanjaarden 
die we hier ‘spraken’ 
waren veel vriendelijker 
dan de Mediterraene 
variant, viel ons op. 
 
 

De volgende dag zouden we naar Lugo rijden, via Santiago de Compostella om daar te kijken of er wellicht 
verwijzingen waren naar parkeerplaatsen nabij de wereldberoemde pelgrimskerk. Bijkomend voordeel: Door 
deze route te kiezen was het weliswaar meer kilometers maar via goede doorgaande wegen. De kaart gaf 
ook een mooie toeristische route aan maar het zag er naar uit dat deze heel kronkelig en veel berg op berg af 
zou zijn. Omdat we behoorlijke rukken richting huis wilden maken zagen we hier dus maar vanaf. 
 
Donderdag 7 februari.  Rond achten gingen de oogjes open. Het fjord lag er maar zielig bij want het was 
duidelijk eb. Nog even extra controleren of de aanpassing in de onstabiele verlichting op het fietsenrek 
suksesvol was en toen weer op weg met zo’n 175 km voor de boeg. 



Via goede wegen bereikten we Santiago de Compostella waar we speurden naar verwijzingen naar 
parkeerplaatsen. We konden niets vinden wat daar op wees dus besloten het maar te vergeten. 
Onderweg zagen we legio aanwijzingen dat we langs de beroemde pelgrimsroute reden. Dat we maar één 
herkenbare pelgrim met pelgrimstaf en rugzak zagen zal met het seizoen te maken hebben. Het weer was 
wisselvallig en aangezien we tot 600 meter hoogte reden was het behoorlijk koud. 
Het was wel prettig dat de bewegwijzering duidelijkheid gaf over tolwegen en alternatieve routes. 
Het landschap deed denken aan het Erzgebirge in noord-Tsjechië. Groen, geen palmen meer, pijnbossen 
waren ‘gewone’ dennenbossen en ook eiken, beuken en berken waren te zien. Het viel ons op dat het 
landschap en de huizen beduidend netter uitzagen dan in oost en zuid Spanje. 

Reisdoel Lugo hadden we uit een boekje met camperplaatsen maar wisten niet echt 
wat ons te wachten stond. De eenvoudige maar zeer 
royale mixparking met sani-punt werd vrij makkelijk 
gevonden. 
Het mooie, oude centrum(pje) van Lugo was geheel 
ommuurd en er waren een aantal gebouwen daterend 
uit de Romaanse tijd. Vermoedelijk zijn Asterix en 
Obelix ook wel vaker hier geweest…… 

De grote kathedraal was aan de buitenzijde al de moeite waard, de 
binnenkant was adembenemend mooi. 
We hebben al heel wat kerken in Europa mogen bekijken maar deze vonden 
we beiden qua interieur het fraaist. Schitterend houtsnijwerk, prachtige beelden, imposante altaars.  

Omdat er biddende mensen waren 
heeft Fred zich moeten beperken met 
de camera. 

 
Juist omdat we dit niet verwacht hadden maakten het eens temeer indruk. 
Toen we met belangstelling het stadhuis bekeken werden we in het Spaans 
aangesproken door een dame en heer. Toen we te kennen gaven “No hablar Espagnol, turist Holanda” werd 
de dame echt enthousiast, ging in het Engels verder en nodigde ons naar binnen. IJverig ging ze op zoek 
naar Engelstalige folders en benadrukte nog eens dat ze het heel fijn vond Nederlandse toeristen te 
ontmoeten. Hoewel ze in tijdnood was gaf ze nog een aantal tips over bezienswaardigheden van de stad. 
Jammer dat verdere verkenning van het centrum verstoord werd door regen en wij hier niet op gekleed 
waren. In stevige wandelpas ging het over de stadsmuur in de regen naar de camper. 

De groot-stad Lugo is overigens een echte klim- en klauterstad en torent 
hoog boven het rivierdal van de Rio Miho. 
Maar: Ook hier was de crisis te proeven. Veel achterstallig onderhoud en een 
aantal halverwege gestaakte bouwactiviteiten. 
Het behoorlijk frisse weer gaf Els de inspiratie om een pan lekkere 
erwtensoep te maken, basis voor een goede nachtrust! 
 

Vrijdag 8 januari. Dankzij alle inspanningen van oplettende Els, manoeuvrerende Fred en stotterende navi 
lukte het uiteindelijk om een uitweg uit de stad Lugo te vinden. Voor vandaag stond er weer een flinke etappe 
op het programma. Grotendeels over de uitstekende tolvrije autoweg, hier en daar een stukje secondair 
omdat er nog aan de autoweg gewerkt wordt. Wat is deze Autopista een staaltje van wegenbouwen. Veel 



bruggen over prachtige dalen maar ook vrij veel tunnels. Het verbaasde ons dat dit stuk autopista tolvrij was 
gezien de torenhoge investeringen die hier gedaan zijn en nog gedaan worden. 
 Wat ons nog meer verbaasde was het voortdurend wondermooie landschap. Dan waande we ons in de Eifel, 
dan was het een Oostenrijk-decor. Talloze rivieren en riviertjes zochten hun weg tussen de bergen om 
kolkend richting Atlantische oceaan te gaan. Dan zaten we in echt berglandschap en even later zagen we aan 
onze linkerhand de Atlantische oceaan. Hier en daar waren zelfs al sneeuwtoppen in de verte zichtbaar.  
De hoofdrichting volgde globaal de kustlijn langs de zuidkant van de Golf van Biscaje. 
Jammer dat het weer ons alvast voorbereidde op een afkicken. Zeer wisselvallig: Blauwe luchten en zon en 
twee minuten later hevige regenbuien en zelfs hagel. 
Een aanvankelijk geprikte camperplaats besloten we maar voorbij te rijden en er een reisdag van te maken. 
Drie keer werd een stop ingelast. Eén om de camper te laten drinken, één om inkopen te doen en te 
brunchen en één om de plaats voor de nacht te bepalen. Uit ons boekje: Cabarceno, een gehucht waar bij 
een grootschalig dierenpark een camperplaats zou zijn en zelfs werd gevonden. Eenvoudige sani maar voor 
ons voldoende. Das was voor deze dag een verplaatsing van ruim 400 km, ongekend voor ons. 
De ligging van de CP was prachtig, jammer dat het weer niet toestond om de omgeving te verkennen.  
Het dierenpark zelf was kennelijk gesloten. We zagen wat herten en in de verte gitzwart rundvee, hoorden 
zelfs voortdurend koebellen en kwekken en snateren van allerhande watervogels rond en op de vlakbij 
gelegen vijver. Er staat wel een duidelijke aantekening op onze kaart dat we hier zeker moeten terugkomen 
als we weer richting zuiden zouden gaan. Als dat gebeurt heeft Portugal toch onze voorkeur en zullen we het 
zeker via het noordwesten van Spanje aanrijden. 
Het weer bleef wisselvallig, droge periodes duurde nu niet langer dan 5 a 6 minuten. Met een maaltijd van 
mini-pizza’s, gebakken mosselen en aardbeien met slagroom achter de kiezen moesten we de nacht wel 
doorkomen. 
Vanwege het wisselvallige weer en het kilometervreten moeten we de vele prachtige beelden van onderweg 
in onze hoofden vasthouden want de camera bleef de hele dag in zijn tas. 
 
Zaterdag 9 februari. Het weer was bij het opstaan nog steeds onstabiel. Dreigende, donkere wolken en hier 
en daar een postzegel blauw. Het voornemen om alsnog de omgeving te verkennen werd dus maar 
ingeleverd en na een nog net droog gehouden sani-verzorging gingen we weer richting oost. Tot Bilbao via 
overwegend autopista, rond deze grote stad een klein stukje tolweg met een reeks tunnels, kosten € 0,57. 
Een paar kilometer na Bilbao had de navi een verrassing in petto. Ze leidde ons via binnenweggetjes, op 
plaatsen zo smal dat we duimden géén fietsers tegen te komen……… Ook zaten er stukken in dat er 
teruggeschakeld moest worden naar de eerste versnelling, dit soms honderden meters lang. Fred hield 
angstvallig de temperatuurmeter in de gaten maar net als deze richting kritisch ging kwam er een stukje waar 
de camper even op adem kon komen. 
Het landschap was adembenemend mooi. In de 7 jaar dat we camperen was het, qua landschap, het mooiste 
tralect dat we ooit gereden hebben. Ook het spannendste, maar dat terzijde. We kwamen zelfs nog in een 
besneeuwd landschap! Hoe absurd was het dan ook om na ’n kwartiertje weer aan de Atlantische kust te 
staan en vanaf één standplaats zowel een groot zeeschip als besneeuwde bergtoppen te fotograferen! 

 
 

De stad Zumaya bood ons de camperplek aan. Niet overweldigend mooi maar wel praktisch en gratis. 
Er was ook eenvoudige sanivoorziening. Vlak lang de CP stroomde een rivier met daarlangs een wandelpad 
naar de stad. Opvallend was dat hier weinig Spaans te lezen was. Hier, in Euskatel, bij ons bekend als 



Baskenland, heeft men een eigen taal die heel weinig met Spaans vandoen heeft. Begonnen we net een 
ietsepietsie Spaans te kennen, waren we weer analfabeet! 
In de stad hoorden we vrolijke muziek en daardoor aangelokt belandden we tussen carnavalisten.  

Ook hier wordt 
het gekkenfeest 
kennelijk serieus 
gevierd! 
 

 

 
Rond half vier waren we terug bij de camper, net op tijd om een fikse stortbui te ontlopen. 
De rest van de namiddag en avond hadden we camper-arrest want het weer was nu echt niet leuk meer. 
Ook geen internet te vangen dus ongewis wat de dag van morgen qua weer te bieden zou hebben. 
We hadden we besloten dat we de volgende dag zouden doortuffen naar Frankrijk, regio Bayonne- Biarritz. 
 
Zondag tot en met donderdag 10 – 14 februari. Deze 4 dagen vatten we wat samen omdat het voornamelijk 
reisdagen werden. Het weer liet ons nu echt weten dat het nog steeds winter was. Beetje jammer, want de 
route via de autopista via Bilbao naar San Sebastian was erg mooi. We kochten aan de grens met Frankrijk 
nog wat tabak en besloten door te rijden naar Vieux Boucou aan de Atlantische kust. De twee keer dat we 
daar eerder stonden hadden we ook regen maar wel internettoegang. Deze keer alleen de regen maar geen 
internet. Fred beetje boos en dus maar doorrijden. Mont-du-Marsan werd de overnachtingsplaats.  

Een vrije plaats, geen voorzieningen, wel regen, wind, kou en vlak voor een 
Stierenvechtarena met twee stoere beelden. 
Volgende dag weer een 
flinke ruk maken want het 
weer leek stabiel slecht. 

Door een boeiend landschap landden we voor een 
tussenstop in Bergerac aan de rivier en naamgeefster van 

de streek: de Dordogne, de stad die mede 
beroemd werd door Cyrano de Bergerac. 
We namen ruim tijd voor een stadswandeling.   
Omdat de campergedoogplaats langs een 
drukke weg lag besloten we voor de overnachting door te rijden naar de officiële CP in Perigeux 
waar we alleen stonden. Alle voorzieningen afgesloten, ook de kassier had vakantie.  
Tussen de buien door regen……. In de loop van de avond werd het goed koud en bakten 
ijsbloemen op de ruiten.  
 
 



Volgende dag: Okee. Maar weer er tegenaan en op naar een CP onder de rook van Clermont-Ferrand. 
Onderweg steeds meer klimmen en dalen en steeds meer wit in het landschap. De enige die het nu nog echt 
leuk vond was de camera want die had eindelijk een paar rustdagen!  
De CP was nietszeggend maar wel legaal en gratis en voor een goede nachtrust geschikt. 
Als je eigenlijk naar huis wilt realiseer je je pas echt hoe groot Frankrijk is. Als je dan, zoals wij, vrijwel niet 
harder rijdt dan 90 kmh en ook nog tolwegen vermijdt schiet het niet heel hard op. CP opgezocht in Beaunne 
maar die beviel niet dus nog maar een stuk eraan geplakt en doorgereden naar Seurre aan de Saone waar 
we op de heenweg tot tevredenheid hadden gestaan. Het landschap onderweg? Wit, wit, wit. De zonnebrillen 
werden tot sneeuwbrillen! Gelukkig waren de wegen wel goed sneeuwvrij. 
De laatste stop werd Perl in Duitsland, op een steenworp van Schengen waar het Europese grensverdrag is 
afgesloten. Het Drielandenpunt Frankrijk, Duitsland en Luxemburg. Een mooie CP met sani en (munt)stroom 
en in de wintermaanden (nog?) Gratis. In de loop van de avond begon het te sneeuwen, rond 21.00 lag er al 
een flink pak.  
Vrijdag 15 februari. Nog ruim 220 km  scheidden ons van Eygelshoven, van kinderen en kleinzoon. Via 
Luxemburg om nog even heel goed vol te tanken en een voorraadje tabak in te kopen. Vrijwel de hele weg 
reden we door een sneeuwlandschap en in de mist. Af en toe was de mist echt hinderlijk en dwong tot het 
temperen van de snelheid tot 50 a 60 kmh. Pas bij Aken zagen we weer wat groen in het landschap en was 
de mist volledig opgetrokken. Na bijna zes uur reizen konden we Peter en kleinzoon Kai in onze armen 
sluiten! Dochter had versierd dat ze eerder naar huis mocht en met een gezamenlijke maaltijd en veel, heel 
veel praten werd er een punt achter deze alweer erg geslaagde trip gezet. 
Het stond al vast: Als alles naar onze wens blijft gaan, qua gezondheid, techniek en centjes, knijpen we er 
komende winter weer tussenuit! We hopen te kunnen plannen dat we dan pas terugkomen als de lente in 
Nederland is! 
 
Voor wie het wil weten: De bezochte standplaatsen, van links naar rechts, op een rij: 
Pont a Mousson, Frankrijk Seurre/Saone, Frankrijk Tournon sur Rhône,Frankrijk Palavas les Flots, Frankrijk 

Le Boulou, Frankrijk Platja d’Aro, Spanje Sitges, Spanje Peñiscola, Spanje 

Barrimar, Spanje El Saler Valencia, Spanje Daimus, Spanje Javea, Spanje 

Calpe, Spanje L’Alfaz de Pi, Spanje ***La Romana, Spanje Guardamar del Segura, Spanje 

Calnegre, Spanje Aguilas, Spanje Villaricos, Spanje Macena bij Mojacar, Spanje 

Roquetas de Mar, Spanje Almerida, Spanje Guardias Viejas bij Almerimar, Spanje Adra Puerto, Spanje 

Salobrena, Spanje Benajarafe, Spanje Torremolinos, Spanje Fuengirola, Spanje 

San Pedro de Alcantara, Spanje Gibraltar, Spanje/Verenigd Koninkrijk Barbate, Spanje Sevilla(nabij), Spanje 

Punta Humbria(bij Huelva) Spanje Castro Marim, Portugal Olhão, Portugal Lagos, Portugal 

Sines (nabij), Portugal Coruche, Portugal Fatima, Portugal Figueira da Foz, Portugal 

Torreira, Portugal Viana do Castelo, Portugal Arcada (fjord), Portugal Lugo, Spanje noord-west 

Cabarceno, Spanje noord-west Zumaya, Spanje noord-west Mont de Marsan, Frankrijk Perigeux, Frankrijk 

Clermont Ferrand (nabij), Frankrijk Seurre/Saone, Frankrijk Perl, 3landenpunt Dld, Frnkrk, Lux. Landgraaf !!!!!!!!!!!! 

 
Na veel gesprekken met medecamperaars-met-ervaring worden geen nadere coördinaten vermeld omdat hun ervaring heeft 
geleerd dat veel zogenaamde Vrije plaatsen zijn of dreigen te verdwijnen omdat ze te druk bezocht worden. 
Serieuze camperaars kunnen contact met ons opnemen om de coördinaten van bepaalde plaatsen op te vragen. 
Dank, veel dank voor de inbreng van Martin en Maddy, Coby en Herman, Jan en Simonne en anderen die deze trip leerzaam en 
geslaagd maakten! 


