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GR 131 Tenerife
Op zoek naar een warme wandelbestemming kwam ik uit bij de Canarische 
eilanden. La Palma, La Gomera en Tenerife stonden alle drie op de shortlist, 
maar uiteindelijk vielen vier dagen GR 131 op Tenerife als winnaar uit de 
spreekwoordelijke bus.

ÆÆ Tekst en foto’s Bart Caers

Barranco del Rey vlakbij Arona.

32  |  Op Weg  2017-4



Spannend begin
Voor mijn vriendin zat de timing niet zo goed 
en omdat ik er al zoveel tijd had ingestoken, 
besloot ik er een solohike van te maken. “De 
stilte is een vriend die je nooit verraadt”, zei 
Confucius 2500 jaar geleden al: van een weekje 
solitair leven is nog nooit iemand doodgegaan. 
De vlucht was vol turbulentie en de Engelse 
man op leeftijd naast mij zweette doodsang-
sten uit. Het vliegtuig had zijn wielen al aan de 
grond gezet toen het na een stevige windstoot 
terug moest opstijgen. De man was nu letterlijk 
extatisch kreetjes aan het gillen. Een spannend 
begin van de reis.
Bus 111 brengt me naar het toeristische Los 
Cristianos waar ik wacht op een bus naar Arona. 
Plots stopt er een krakkemikkige vaalbruine 
Peugeot 205 met een oude man in een donker 
pak dat enkele maten te groot lijkt. Het blijkt 
een illegale taxichauffeur te zijn. We spreken 
een prijs af en hij brengt me over steile wegen 

naar het bergdorpje Arona. Zijn auto kraakt in 
alle voegen. Buiten Arabisch spreekt hij slechts 
een handvol woorden Spaans of Engels. Een 
glimlach is ons enige communicatiemiddel en 
de oude Maghrebijn lacht dan ook regelmatig 
zijn geel-bruine tanden – of wat er van over-
blijft – bloot. 

Bushcraften
Op de Plaza Cristo in Arona sla ik nog een 
stevige watervoorraad in, wat mijn rugzak in één 
keer enkele kilo’s zwaarder maakt. Ik verlaat het 
slaperige dorpje dat siësta lijkt te houden en ben 
meteen onder de indruk van de mooie natuur. 
Over slingerende, stoffige wandelpaden trek ik 
langs oude landbouwterrassen. In de diepte zie 
ik de donkerblauwe zee schitteren, kleurrijke 
parapentes zweven boven mijn hoofd. Maar voor 
ik het weet ben ik het kronkelende pad kwijt. 
Een uur ‘bushcraften’ over grillige rotsformaties 
en een val in een gigantische cactus later kom ik 
terug op de route. Een goed begin!
Wat volgt is een stevige klauterpartij door een 
zwartgeblakerd naaldbos. Een hevige bosbrand 
moet hier onlangs stevig huis hebben gehouden. 
Na 1400 hoogtemeters en iets meer dan 20 km 
kom ik aan in het liefelijke dorpje Villaflor. Ik 
koop een watervoorraad voor de volgende dag, 
wandel nog paar kilometer stevig omhoog en 
zet mijn tarp op naast een stenen voetpad.

IJs
Het is maart en ik word wakker met een flinke 
pel ijs op mijn donzen slaapzak. Het is huppelen 
om me warm te houden terwijl ik alles in mijn 
rugzak steek. Maar gelukkig keert de warmte al 
snel terug. De weg slingert omhoog door mooie 
naaldbossen, tot het landschap plots verandert. 
Boven de boomgrens bevind ik me plots in een 
maandlandschap met enkel gitzwart lavazand. 
Er groeit niets en de route is enkel ter herken-

nen aan de stenen die het pad afzomen. Na een 
tijdje gaat het bevreemdende panorama over 
in een klim vol grote okerkleurige rotsblokken. 
Het is flink klauteren nu. Ik ben blij wanneer ik 
boven beloond word met een mooi uitzicht. Ik 
sta op het hoogste punt van mijn tocht.

El Teide
Op mijn gemak struin ik naar beneden en 
plots doemt uit de snel bewegende wolken de 
vulkaan El Teide op. In alle rust maak ik wat 
couscous met gedroogde groenten en geniet 
van het uitzicht.
Na een korte maar steile afdaling moet ik een 
ommetje van zeven kilometer naar El Parador 
maken om water te gaan halen. Op dit stuk, dat 
niet heel mooi is, kom ik plots een hele hoop 
dagtoeristen tegen. Op een trailrunner na zijn 
het de eerste mensen die ik zie.
Over een breed pad zonder echte hoogtever-
schillen gaat het gezapig verder in de bran-
dende zon richting El Portillo. Ik loop door 
een prachtig vulkaanlandschap en hogerop zie 
ik berggeiten vinnig van rots naar rots sprin-
gen. Wanneer de zon achter de rijzige vulkaan 
begint te zakken, zet ik de trailstar op in het 
mulle lavazand. ’s Nachts zie ik een ongeloof-
lijke sterrenhemel, enkel te vergelijken met 
die in de Chileense Atacamawoestijn. Het is 
heel koud en mijn slaapzak zit dichter bij zijn 
limiettemperatuur dan bij zijn comforttempe-
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Plots doemen wolken op.

Op weg naar Ifonche.

Afdalen door bossen met Canarische naaldbomen.

2017-4  Op Weg  |  33



STEEKKAART

ratuur. ’s Morgens is mijn water bevroren en is 
het wachten op de zon die zich voorlopig achter 
de Montaña de las Arenas Negras verbergt.

Naaldbossen
In El Portillo is het opnieuw tijd voor bevoor-
rading en trakteer ik me op een koffietje om op 
te warmen. Opnieuw geraak ik even het pad 
kwijt en moet ik me nogmaals wagen aan een 

‘downhill bushcraft’. De oplossing komt gelukkig 
van de track op mijn smartphone. Ik geniet van 
een magnifiek zicht op de diepgroene wouden 
en de snel bewegende wolkenmassa onder mij. 
Het is nu vooral dalen door bossen met Cana-
rische naaldbomen die wonderwel gedijen op 
deze vulkanische ondergrond.

Na een tijdje zie ik de fonkeling van de zee. 
Kleurrijke hoekige huisjes steken in de verte af 
tegen de Atlantische kustlijn. Het is klimmen en 
dalen en uiteindelijk kom ik aan in El Caldera. 
Ik drink een koud biertje in een typisch 
Spaanse gelegenheid en sla water in, want de 
volgende 30 kilometer kom ik niks meer tegen. 
Met een rugzak die opnieuw vijf kilo zwaarder 
is, wandel ik nog een paar kilometer en na een 
steile klim vind ik een prachtige bivakplaats in 
het groen geschakeerde regenwoud.

Wolkendek
Deze nacht was heel wat warmer dan de vorige 
twee. Wanneer ik mijn warrige hoofd uit de 
slaapzak steek, zie ik dankzij de opkomende 
zon El Teide prachtig oplichten tussen de 
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Route en bewegwijzering
Op verschillende Canarische Eilanden 
kan je kiezen uit een luswandeling rond 
het eiland (GR 130) of een doorgaande 
tocht (GR 131). GR 131 Tenerife, ook wel 
Camino Natural Anaga-Chasna genoemd, 
doorkruist het eiland diagonaal en is goed 
bewegwijzerd. Vooral de diversiteit aan 
landschappen is een troef. Semi-woestijn, 
lavavelden, regenwoud, bergdorpjes, 
heuvels, naaldbossen, vulkaanlandschap-
pen, zeezichten, je krijgt het allemaal. 
Meer info over mijn tocht vind je op 
www.caersbart.be.
Mijn etappes: dag 1 Arona – Villaflor 
(20 km), dag 2 Villaflor – Montaña de las 
Arenas Negras (31 km), dag 3 El Portillo – 
La Caldera (17 km), dag 4 El Caldera – La 
Esperanza (30 km).

Gidsen & Kaarten
Ik had zelf het boekje Walking on Tenerife 
mee van Cicerone, geschreven door Paddy 
Dillon. Buiten een goed beschrijving van 
de GR staan er nog meer dan 40 wandelin-
gen op het eiland in. Ik had geen kaart mee 

en behielp me met de kaartjes in het boek 
en een gpx-track op mijn smartphone.

Info
Verwacht niet onderweg water te vinden, 
laat staan direct drinkbaar water. Ook 
restaurants en cafeetjes zijn dun gezaaid 
op het eiland. In de dorpjes Villaflor, El 
Portillo en La Caldera kan je inkopen doen 
indien nodig. Ook in El Parador is er een 
mogelijkheid tot bevoorrading maar hier-
voor moet je 7 km omlopen.
De vervoersmaatschappij in Tenerife heet 
TITSA. De bussen zijn groen en wit, beter 
bekend als Guaguas (wordt uitgesproken 
als wah-wah). De vriendelijke chauffeurs 
en van airconditioning voorziene voertui-
gen maken busreizen aangenaam. Ver-
wacht niet dat de bussen stipt rijden, maar 
het aangeduide uur is een goede indicatie.
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druipende naaldbomen. Alles gaat de klamme 
rugzak in en meteen vang ik de lange steile 
klim richting Roque del Topo aan. Vervolgens 
gaat het langs een smal pad boven een diepe 
kloof, Barranca del Inferno. Op de gevaarlijkste 
stukken staan houten hekken. De afdaling gaat 
opnieuw door vochtige naaldbossen op een 
tapijt van dorbruine naalden. Bijna 15 kilome-

ter stap ik van de ene barranco naar de andere, 
soms met een zonnestraal door de bomen, 
maar meestal in een dik wolkendek. De door-
zichtige grijze nevel komt en gaat. Soms loop ik 
secondenlang volledig in de mist.
Donkergroene laurierbomen wisselen de 
hoge naaldbomen af wanneer ik verder 
afdaal. De laatste 10 km gaan over een brede 

zandweg en langs eucalyptusbomen naar het 
dorpje La Esperanza. Mijn aankomst is niet 
spectaculair, maar zoals steeds was de weg 
het doel en niet het eindpunt. GR 131 Tene-
rife is een prachtige tocht waar ik nauwelijks 
iemand tegenkwam. Met taxi en bus keer ik 
terug naar in het gezellige hostel Los Amigos 
in Los Abrigos.
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Fietsbiljet
Een rondje LF-fietsen vanuit de begijn-
hoofse stede Kortrijk. Vertrekkend aan 
de voordeur LF6-gewijs om te eindigen 
aan de achterdeur, met LF1, LF5 en 
LF30 onder de wielen. Frank en Sabine 
hadden met grote zekerheid beloofd: 

“Het wordt een mooie dag om te fietsen 
met een kleine kans op een plaatselijk 
buitje.” Een niemendalletje, een fluitje 
van een cent. Onder een blauwe hemel 
ben ik vertrokken. Geen kat op straat.

De bobijn was op, het vat was leeg en de jus op. Het jasje was helemaal uit-
gedaan. De wind werkte tegen en ik zwom de ganse dag onder ‘plaatselijke’ 
buien. Ik droop af en besloot treintrapper te worden in Gent-Dampoort.

Een bomvolle trein. Ik wrong mijn ‘Stevens Gran Tursimo’ met fietsbiljet, 
pak en zak tussen doorgezakte jongeren in de ene coupé en vond nog een 
zitje tussen de familie Backeljau en de familie Flodder. Ik sloot me af. Het 
venster dicht.

Er werd op mijn schouder getikt, lieftallig maar voelbaar. “Graag uw ver-
voerbewijs aub.” Ik deed mijn deur open en keek in de mooie blauwe ogen 
van de treinbegeleidster. “In mijn stuurtas”. Ik wees in de richting waar 
mijn SGT zich bevond.

Stond…  De fiets, de jongeren, de wagon. Allemaal weg.

“Deze trein wordt gesplitst in Kortrijk. De eerste zes wagons met nr 468 en 
482 rijden verder naar Poperinge. De laatste drie wagons met nr.442 rijden 
door naar Rijsel / Lille Flandre.” 

Allemaal niet gehoord. Kortrijk voorbij geslapen…. Mijn SGT met fiets-
biljet en mijn ganse hebben en houden was op weg naar Rijsel, ikzelf 
spoorde anoniem en gedallast richting Poperinge.

“Dan heeft u een probleem.” De treinbegeleidster zag de chaos van de ver-
dwaasde fietser in mijn ogen.

“Ik zal mijn collega op weg naar Rijsel bellen.” In haar stem klonk begrip. 
Ze haalde haar ITRIS erbij en begon te scrollen. “Alo alo …”

Op weg naar Rijsel zag haar collega een eenzame bepakte fiets, zonder 
‘begeleider’ maar met vervoerbewijs staan in het treinstel. “Alo alo …” Na 
‘telefonische’ identificatie kon ik op twee oren slapen. Mijn SGT kwam met 
de volgende trein vanuit Rijsel terug naar Kortrijk. Ik mocht uitstappen in 
Wevelgem. ‘t Was reeds donker.

Een eenzame fietser met helm, zonder fiets en niks in de mouwen was 
zorgeloos op wandel langs de Leie naar Kortrijk. Geen kat te zien. Alleen 
maar muizenissen.

Wim Vandamme

Prachtig zicht op El Teide vanuit de Canada de Diego Hernandez. Het groen van de noordelijke kust van het eiland.
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