
Nieuwe poging
Vijftien jaar geleden hadden we het 
265 km lange E4 wandelpad door 
de Peloponnesos al eens gedaan. 
Toen was het soms echt een ramp. 
Er waren geen boeken of kaarten en 
de bewegwijzering was zeer pover-
tjes. Maar je kreeg er veel voor in de 
plaats: vriendelijke mensen, tussen-
door een lift, onbekenden die voor je 
in de bres sprongen en je zelfs een 
overnachting aanboden… 
Intussen is de situatie enigszins ver-
anderd. Niet dat er op het terrein 
zoveel verbetering is vast te stellen, 
de bewegwijzering is nog altijd even 
slecht. Maar er zijn nu wel kaarten en 
zelfs een gids met routebeschrijving. 
Een hele verbetering dus tegenover 
de vorige keer, toen we op stap gingen 
met 28 A4-tjes: gestencilde kaartjes 
en ‘praktische info’ in het Duits die 
we via via hadden bemachtigd. Maar 
hoe je het draait of keert, als je psy-
chologisch sterk staat en iets wilt be-

leven, is de Peloponnesos nog steeds 
‘the place to be’.

Treintje spelen
We starten onze tocht in Diakofto in 
het noorden van het schiereiland, on-
geveer 50 km ten oosten van haven-
stad Patras. Gedurende 22 km moe-
ten we het smalspoorbaantje volgen 
tot in Kalavryta. De helft van de tijd 
lopen we op de treinsporen door tun-
nels en over smalle bruggen. Het mag 
dan wel een smalspoor zijn, de trein 
is breed… Luisteren en goed plannen 
is dus de boodschap. Saai is het zeker 
niet, want het traject loopt door een 
uiterst mooie en rustige bergkloof. 
Over deze afstand win je bijna 800 m 
hoogte. Onderweg in Zachlorou rijdt 
het treintje dwars door het terras van 
een café-restaurant. 
Maar als we de volgende dag naar Ano 
en Kato Loussi trekken, begint het al. 
Wie daar geraakt via geel/wit is een 
crack of heeft veel geluk gehad. Nog 

erger wordt het om vervolgens in Pla-
nitero te geraken. Soms staan er om 
de twee rotsblokken wit/gele pijlen en 
dan daarna kilometers lang niks meer. 
Ofwel hebben de geiten alle tekens 
stuk gelopen ofwel moet de schilder 
nog dringend passeren! 
Richting Ampounas wijst zichzelf uit. 
Het maakt niet uit, als je op de ver-
nieuwde asfaltweg uitkomt, want die 
loopt toch dood op de hoger gelegen 
kapel van einddoel Ampounas. 
Over een fantastisch hoogtepad lopen 
we naar Krinofita en vervolgens vinden 
we een piste die ons langs enkele ge-
huchtjes voert. Dat gaat goed! Maar 
het traject naar Lykouria is dan weer 
een dikke tegenvaller, want de door-
nige struiken hebben het pad bijna 
gans overwoekerd. We ontmoeten er 
een Zwitsers/Griekse (of omgekeerd) 
waar we iets te lang bij blijven zitten 
praten. Tegen de tijd dat we 4 km ver-
der de tent moeten opzetten, is het al 
donker. Dat wordt dus vloeken. 

Wandelen in Griekenland is altijd een avontuur. De E4 door de Pelopponesos is 
daarop geen uitzondering. Maar voor een wandelaar met wat ervaring en improvi-
satievermogen is een tocht door dit ruige Griekse schiereiland een onvergetelijke 
ervaring. Dat ondervond Gilbert Bastiaensen al voor de tweede keer. 

Op de E 4
door de Peloponesos

Avontuur à volenté
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En die nacht gooien een paar los-
lopende herdershonden er nog een 
schepje bovenop. Ze posteren zich bij 
de tenten en houden ons uren wak-
ker. 

Slapen in de kerk
De Ladona bron, die we gisteren-
avond niet konden halen, blijkt een 
pompsysteem te zijn dat continu dui-
zenden liters oppompt. We nemen de 
tijd en gaan even ontspannen in de 
rivier plonzen.
Pagrati en Dara halen we zonder pro-
blemen, maar dan gaat het weer fout. 
We krijgen in Dara een lift aangebo-
den. Heel vriendelijk natuurlijk, al-
leen zet de chauffeur ons in de ver-
keerde richting af. Op zich is dat niet 
onoverkomelijk, maar we moeten wel 
meer dan een uur zoeken om terug 
op de E 4 te geraken. Die dag eindigt 
bij een simpel café/restaurant in de 
richting van Kamenitsa, midden in 

de velden, waar we ook nog gratis de 
tent kwijt kunnen. 
Verder naar Kamenitsa lopen we ver-
loren, waardoor we zonder Nymfasia 
te passeren eerder dan voorzien in 
Vytina arriveren, maar toch net iets te 
laat om bij het postkantoor geld op 
te halen. Dat is ’s namiddags onher-
roepelijk dicht. Cashproblemen dus! 
We nemen in de namiddag dan maar 
de autobus naar Tripolis. Lang gele-
den dat we een bed hebben gezien. 
En een bank!
Omdat bij zo’n hoge temperatuur 14 
km langs de hoofdbaan richting Spar-
ta stappen gewoon onbegonnen werk 
is, nemen we vanuit Tripolis de bus 
naar Psili Vrisi, waar we de E 4-draad 
terug oppakken, richting bergdorp 
Ano Doliana. Daar is het best gezellig. 
Als bivakplaats wordt ons het kerkje 
Agios Ioannis aangewezen, waar we 
onder de rondbogen overnachten met 
een fantastisch uitzicht op het ver-
lichte Tripolis. Die nacht moeten we 

wel met onze dazzer een roedel ver-
wilderde honden op hun plaats zet-
ten. Maar zoiets hoort nu eenmaal bij 
zo’n tocht.

Sparta
De volgende ochtend moeten we weer 
lang zoeken naar de E 4. Uiteinde-
lijk geraken we op een brede piste 
tussen kastanjebomen. Deze piste 
blijft maar duren en nergens valt er 
nog wit/geel te bespeuren. Tenslotte 
pikt een pick-up ons op en neemt ons 
in de achterbak, bovenop de takken 
van kastanjebomen, mee naar Agios 
Petros. Dit ligt niet echt op de hoofd-
route, maar nu weten we tenminste 
wel waar we zijn. 
Laat in de namiddag rukken we pro-
bleemloos op naar Karyes. Hier zijn 
ze bezig met de voorbereidingen van 
een groot openluchttrouwfeest en we 
zijn er niet echt welkom. Ik ga de res-
taurants af en bedel nog wat brood en 
kaas bij elkaar, waarna we vertrekken. 
We plaatsen onze tent in the middle 
of nowhere naast een kapel.
Vresthena halen is geen probleem. 
Dan komen we in een beekdal, dat 
we pas na twee uur verlaten. We pas-
seren Theologos en beginnen aan een 
lange afdaling naar Sparta. Op het 
laatste deel worden we meegenomen 
door een Griek met een oude Citroën. 
Daar zijn we niet rouwig om, want er 
is veel zon en geen enkele schaduw. 
De Spartanen hebben niets nagelaten 
in hun gebied. Denken was blijkbaar 
hun hoofdbezigheid. Sparta is een 
moderne gemeente, gelegen in een 
brede vlakte.
Er rest ons nog een zestal kilometer 
naar Mystras. De volgende ochtend 
bezoeken we de 13de-eeuwse Fran-
kische archeologische site, die deel 
uitmaakt van het UNESCO-wereld-
erfgoed. In Mystras begint de beklim-
ming van het Taygetos gebergte naar 
het verder gelegen einddoel Gythion. 
Maar wij moeten hier helaas eindi-
gen, omdat we maar veertien dagen 
verlof hebben. Ons hoofddoel wordt 
nu tijdig het vliegtuig halen. 
Het is allemaal niet geweest zoals 
verwacht, maar we zullen de voorbije 
weken niet licht vergeten.
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Bergpad in de Peloponnesos

Brugje over de Planitero



Route

Wij wandelden van Diakofto in het uiter-
ste noorden van de Pelopponesos naar 
Mystras, even voorbij Sparta, op de E 4. 
Deze is geel/wit bewegwijzerd. Soms laat 
deze bewegwijzering te wensen over. Ook 
zijn sommige delen van de Peloponnesos 
nog niet hersteld van de hevige bosbran-
den uit 2007.

Beste wandeltijd

Late lente en herfst. De zomer is vaak 
snikheet, door de sneeuw raak je in de 
winter niet door het gebergte.

Hoe kom je er?

• Het gemakkelijkste is een vlucht naar 
Patras. Dat kan vanuit Brussel met 
Jetairfly (enkel in de zomer), of vanuit 
Düsseldorf met Air Berlin. 
• Wie op Athene vliegt (Brussels Airli-

nes, Olympic Air, Aegean Airlines), kan 
met bus of trein verder naar Diakofto of 
Patras. 
• Terugkeren vanuit Gythion kan met de 
bus, via Sparta en Tripolis naar Athene 
of Patras.

Kaarten en gidsen

• ‘Walking and Touring Atlas Peloponne-
sos’ (1 : 50.000) van uitgeverij Anavasi 
met ingetekend verloop van de E 4. Deze 
uitgeverij heeft ook afzonderlijke kaarten 
op schaal 1 : 25.000 en 1 : 50.000. 
Info: www.anavasi.gr, www.road.gr
• ‘Griechenland: Peloponnesos’ (2007) 
uit de serie Outdoor van uitgeverij Con-
rad Stein met een beschrijving van de 
(op papier) 15-daagse trekking met ge-
tekende kaartjes. Via de website van de 
uitgever kun je updates downloaden. 
Info: www.conrad-stein-verlag.de.
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Langs het smalspoorbaantje naar Kalavryta




