Puerto de San Glorio
San Vicente de la Barquera is een aardig dorpje in het noorden van Spanje aan de Atlantische
kust. Er zijn twee stranden, die van de oceaan en een aan een binnenzeetje met warm water
en dus ideaal voor het jonge gezin. Maar als het strand begint te vervelen, rij dan omhoog
over de hoofdweg van Santander naar Léon en stop op de Puerto de San Glorio (1609m), een
van de mooiste passen in het Cantabrisch gebergte. Deze pas werd al in de Romeinse tijd
gebruikt en werd vroeger San Clovis of San Clovio genoemd.
Vanaf de pas kun je drie kanten op. Doorrijden,
richting Léon via het nieuwe Riaño aan het
stuwmeer dat eind tachtiger jaren van de vorige
eeuw het gemoedelijke oude Riaño verzoop, maar er
lopen vanaf de pas ook twee mooie voetpaden in
zuidelijke en noordelijke richting. Zuidwaarts daal je
af en krijg je uitzicht op het massief van de Peña
Prieta, dat oprijst tot ruim 2500 meter. Spectaculair,
maar op zo'n dagtripje vanaf San Vicente niet te
belopen.

Het is de moeite waard om even door het gat in de
grillige rotsformatie (een conglomeraatafzetting) te gaan
en een eindje de vallei in te lopen die richting Boca de
Huergano voert, gelegen aan het stuwmeer van Riaño.
In deze omgeving komen nog enkele bruine beren voor en ook zijn er wolven die zich echter
nooit laten zien aan de argeloze wandelaar. Maar ze zijn er en er werd vroeger stevig op
gejaagd. Nu natuurlijk een doodzonde. Deze dieren zullen hoogstwaarschijnlijk de benen
nemen als het plan uit 2003 van de onderneming Tres Provincias S.A. doorgaat dat mikt op
realisatie van een enorm ski-oord bij de pas. Inwoners van het gebied ondersteunen dit idee
(350 arbeidsplaatsen), maar er is ook flink verzet. Als je ziet wat zo'n plan kan aanrichten (op
de pas San Isidro, meer westelijk gelegen, is zo'n project gerealiseerd) dan hou je je hart vast.

Minsten zo mooi is het om
noordwaarts omhoog te gaan
het pad op naar de top van de
Coriscao, een berg van 2234
meter van waaraf je een
schitterend uitzicht hebt op de
Picos de Europa. Het is een
paar uur lopen, want je moet
vanaf de San Glorio 630 meter
klimmen.
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