Spanje: Andalusië

Dodenweg
weer
springlevend
Veilig over het gevaarlijkste
wandelpad ter wereld
Tekst en foto’s: Ruben Schipper

El Caminito del Rey stond decennia lang bekend als het
‘Gevaarlijkste Wandelpad ter Wereld’. Na een grondige renovatie werd het ruim honderd jaar oude pad in het Spaanse
Andalusië eind maart heropend. HIKE & trekking was er bij.

Boven

Vanaf de start in
Ardales loop je
direct een donkere
tunnel in.

Midden

Río Guadalhorce
perst zich door de
nauwe kloof.

Onder

De renovatie van
dit architectonische
hoogstandje koste
miljoenen.

De windvlaag komt onverwacht. De helm
die ik verplicht ben te dragen waait van
mijn hoofd en stuitert over het pad richting
afgrond. Gelukkig is er een afrastering die
voorkomt dat mijn helm honderd meter lager
in de kloof beland.
De volledige gerenoveerde El Caminito del
Rey bezorgt je tegenwoordig geen kopzorgen meer en is veilig door iedereen te
belopen. En hoewel het pad daarmee zijn
reputatie van ‘gevaarlijkste ter wereld’ kwijt
is, is het zeker niet minder spectaculair!
Vanaf het startpunt bij Ardales lopen we
direct een donkere tunnel in. Het pad is niet
te zien, dus lopen we op goed geluk in de
richting van het licht, waar we uitkomen bij
een breed pad langs het Gaitanejo stuwmeer.
Vanaf hier volgen we de stroom van Río Guadalhorce dat via de nauwe Desfiladora de los
Gaitanes kloof richting El Chorro stroomt.
Koninklijke allure
Om de stad Málaga van goedkope en schone
elektriciteit te voorzien werd hier aan het begin van de twintigste eeuw Hydro Compagny
– El Chorro opgericht. Met de aanleg van
de waterkrachtcentrale werd eveneens een
pad door de kloof aangelegd, hoog boven de
rivier. Werknemers van de waterkrachtcentrale konden op deze manier onderhoudswerkzaamheden verrichten en materialen
transporteren. Volgens de officiële lezing is
deze zware klus destijds geklaard door matrozen en scheepsbouwers. Zij waren immers
gewend om onder moeilijke omstandigheden
constructies te bevestigen aan steile wanden.
Er zijn ook verhalen over terdoodveroordeelde
misdadigers die hangend aan de rotsen de
ankers bevestigden en zo meter voor meter
het houten pad realiseerden.

Enkele jaren later liep een solide route van
beton door de kloof waar de lokale bevolking
dankbaar gebruik van maakte: te voet, per
fiets of te paard. De afgelegen dorpen waren
middels het pad bereikbaar geworden voor
iedereen. Kinderen konden eenvoudig naar
school. Vrouwen kochten in nabijgelegen
dorpen hun waar. De mannen bezochten de
kroeg in het naastgelegen dorp.
In 1921 gebruikte Koning Alfons XIII het pad
om de Conde del Guadalhorce stuwdam
officieel te openen. Sinds die tijd draagt het
pad de naam ‘El Caminito del Rey’, ofwel
‘Het Koningspad’.

Ondanks dat El Caminito
del Rey zijn reputatie van
‘gevaarlijkste ter wereld’
kwijt is, is het pad niet
minder spectaculair!
Fatale ongelukken
Ook Hollywood maakte dankbaar gebruik
van het spectaculaire decor van El Chorro.
De bekendste film die hier werd opgenomen
is Von Ryan’s Express (1965) met Frank Sinatra in de hoofdrol. In de oorlogsfilm rennen
militairen over het smalle bergpad en door
de naastgelegen spoortunnel. Ook Brigitte
Bardot, Rachel Welch en Harvey Keitel zijn
hier voor filmopnames geweest.
Aan het einde van de twintigste eeuw was
het pad ernstig in verval geraakt en was er
van de koninklijke allure nog maar weinig
over. De leuningen waren grotendeels
verdwenen en er vielen grote gaten in de betonplaten waarover je moest lopen. Op som-
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HIKE & Trekking

De rotswanden van
de kloof zijn tot wel
400 m hoog. Niet voor
niks is El Chorro een
populair klimgebied.
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