De Kanonnen van Mazarrón
De Kanonnen van Castillito, Jorel en Altalayon op de Cabo Tiñoso
Moeilijkheid: De weg naar de kanonnen is smal en vereist voorzichtig rijden
Duur: Ongeveer een ochtend of een middag.
Voor de zéér sportieven onder ons is dit een
goed tripje voor fietsers. Neem vanaf Puerto
de Mazarrón de weg naar Cartagena,
wanneer je bijna bij het benzinestation bent
moet je rechtsaf slaan in de richting Isla
Plana. Rijdt door tot je de afslag La Azohía
ziet –Het is een mooi ritje langs de kustlijn
en je passeert verschillende mooie stranden.
Sla niet af naar La Azohía, maar blijf
doorrijden, lichtelijk stijgend, tot je de afslag
Campillo de Adrento ziet en sla daar
rechtsaf.
Campillo de Adentro ligt in het dal van een mooie vallei bijna geheel omgeven door bergen.
Er is niet meer dan slechts een paar boerderijen.: Rijdt door het dorp tot je uiteindelijk bij een
militaire weg komt. Intimiderende waarschuwingstekens geven aan dat het verboden toegang
is. Negeer deze tekens want ze zijn niet weggehaald sinds de militairen een aantal jaren
geleden dit gebied verlaten hebben.
Nu wordt het opletten, want de
volgende 7 kilometer kronkelt de
smalle weg zich naar boven door de
bergen. Tijdens deze tocht zie je wat
adembenemende uitzichten van de
kustlijn en het landschap. De chauffeur
moet extra waakzaam zijn omdat deze
tocht in de afgelopen jaren aardig
populair is geworden. De weg is smal
en als automobilist moet je goed
opletten om veilig te kunnen passeren.
Vlak vóór het eindpunt van deze weg moet je linksaf slaan naar de kannonen –als je rechtdoor
gaat kom je bij de TV mast waarvandaan je een prachtig uitzicht hebt over de kustlijn. Als je
niet goed oplet, rijdt je de afslag naar de kanonnen gemakkelijk voorbij omdat hij wat achter
de rotsen verscholen ligt. De weg naar de kanonnen gaat vanaf deze afslag nog 2km verder.
Bijna aan het eind van de weg is er een hek met een verkeersbord dat aangeeft dat het
verboden is om in te rijden. Negeer dat bord.
De plaats, waar je nu aankomt, is zeker interessant voor mensen die
geïnteresseerd zijn in militaire geschiedenis, of gewoonweg voor
mensen die wel van iets bijzonders houden. Het belangrijkst zijn de
twee enorme kanonnen van Castellitos met hun bijbehorende
magazijnen,uitzichtpunten en de controleposten.

Hoewel de militaire architectuur
meestal lelijk is zijn hier de kanonnen
gebouwd in een gebouw dat de stijl
heeft van een kasteel, waarbij bij de
bouw gebruik is gemaakt van de daar
aanwezige stenen. Er zijn ook wat
kleinere kanonnen verderop langs de
weg naar Jorel, maar zelfs die zijn
nogal groot – ze lijken alleen klein
omdat je eerder twee enorm grote
monsters hebt gezien.

De enorme kanonnen zijn een deel van de kustdefensie voor Cartagena, het hoofdkwartier van
de Spaanse Mediterrane Vloot, die vaak bezoek krijgt van oorlogsschepen uit andere landen,
onder anderen uit de USA.
Of deze kanonnen ooit op een agressieve manier gebruikt zijn is niet bekend, hoewel er
wellicht saluutschoten mee zijn afgevuurd en ze gebruikt kunnen zijn voor het doen van
oefeningen.

