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Route
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De route
 ▪ Naam: Circular Peñón Grande, 
Puerto de las Presillas  
& Llanos del Endrinal

 ▪ Waar: Parque natural  
Sierra de Grazalema

 ▪ Soort wandeling: Circulair
 ▪ Lengte: 7,5 km
 ▪ Duur: 3 uur (zonder stops)
 ▪ Moeilijkheidsgraad: Gemiddeld
 ▪ Schaduw: Hier en daar
 ▪ Hoogste punt: 1.420 meter
 ▪ Laagste punt: 1.090 meter
 ▪ Soort pad: Deels gemarkeerd, 
duidelijk te volgen wandelpad. 
Over rotsen en door bos

Startpunt van deze wandeling 
is vanaf de parkeerplaats bij 
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Route

10. Peñón Grande

de camping Tajo del Rodillo aan de 
A372 bij het dorpje Grazalema. Het 
eerste gedeelte heet Camino de 
los Charcones. Om daar te komen 
moet je vanaf de parkeerplaats 
ongeveer 100 meter langs de A372 
lopen richting het westen. Camino 
de los Charcones is een breed, 
langzaam stijgend grindpad met 
links de Peñón Grande, 300 meter 
boven je uittronend, prachtig. Met 
de donkergroene dennenbomen net 
een plaatje van een Ravensburger 
legpuzzel. Na een half uurtje ben je 
bij Puerto del Boyar. Tip: Vanaf de 
‘Mirador’, het uitkijkpunt, iets verder 
rechts heb je fabelachtig uitzicht 
richting het zuiden, tot aan de 
Alcornocales!
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10. Peñón Grande

De kaart
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https://www.google.com/maps/place/36%C2%B045'34.5%22N+5%C2%B022'27.4%22W/@36.7595833,-5.374825,214m/data=!3m1!1e3!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.7595711!4d-5.3742638
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In ‘t kort
Dit is een interessante 
wandeling over rotsen, 
bergweiden en door bos rondom 
de Peñón Grande. Je loopt door 
het meest karakteristieke deel 
van het Parque Natural Sierra 
de Grazalema met de hoogste 
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In ‘t kort

10. P
eñón G

ran
de

toppen van Cádiz; de Torreón 
met 1.648 meter, de Simancón 
met 1.569 meter en El Reloj 
van 1.535 meter. In de winter 
wordt het hier erg koud en loop 
je door de sneeuw. Maar wij zijn 
‘mooiweerwandelaars’ en liepen 
deze wandeling in hoogzomer, 
bij een graad of 26 en bovenin 
een koel briesje… Zalig! 
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Wandeling
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Na het eerste gedeelte van 
de wandeling, Camino de los 
Charcones, ben je bij Puerto 
del Boyar. Hier ga je op de 
picknickplaats links door een 
hek en dan langzaam omhoog, 
door het dennenbos. Na een 
kwartiertje kom je op een 
splitsing met een wegwijzer. 
Naar links naar de ‘nacimiento 
del río Guadalete’ de bron van 
de Guadalete, de belangrijkste 
rivier van Cádiz. En rechtdoor 
naar ‘Puerto Presillas’, deze 
laatste moet je volgen. Nu ga 
je langzaam omhoog over een 
rotsachtig, zeer goed te volgen 
pad hier en daar geflankeerd 
door bomen. Het uitzicht boven 
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Wandeling

10. Peñón Grande

over de weidse vlakte van de 
Navazo Llano is geweldig. 

Iets naar het zuiden ligt de ‘Calera 
del Navazo’, een gerestaureerde 
en omheinde kalkoven waar tot in 
de vorige eeuw kalk gebrand werd. 
Kalksteen werd hiervoor 3 dagen en 
nachten tot hoge temperaturen in 
een soort ‘iglo-achtige’ constructie 
verhit. De kalk werd gebruikt 

13 home



Wandeling
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om de huizen te witten, en 
stallen, water, zieke dieren en 
ook mensen te desinfecteren. 
Gemengd met zand werd het 
gebruikt als cement. 

Vallei met  
een ‘Oer’spar 

De wandeling gaat net ervoor 
zigzaggend verder omhoog 
naar de Puerto Presillas. 
Uitgehakte treden en platte 
rotsen maken het prima te 
doen. Bovengekomen wandel 
je op een prettig breed en 
zacht verend pad met rechts 
van je de toppen van de Sierra 
de Pinar. Iets verderop zie 
je informatieborden over de 
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Wandeling
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Lapiaces, het omringende 
landschap van blootliggende 
kalkstenen. Aan de linkerhand 
kun je een enorme Pinsapo, 
zilverspar ontdekken, de enige 
van de vallei.

Dit prachtige bergdal is de 
Llanos del Endrinal, ‘Vallei van 
de sleedoorn’. Hier ligt in de 
winter sneeuw! Van oudsher is 
dit waterrijke gebied in gebruik 
door inwoners van de dorpen 
rondom en je vindt er sporen van 
waterbekkens, schaapskooien, 
sneeuwputten, kalkwinning en 
stenen refugios, schuilhutten, 
sommige gerestaureerd en allen 
naadloos samensmeltend met 
het omringende landschap. Hier 
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Wandeling
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groeit de Endrino, de sleedoorn, 
waar de vallei naar genoemd is. 
Van haar blauwzwarte bessen, 
waar eerst ‘de vorst overheen 
moet’ voordat ze lekker zijn, 
wordt Pacharán, sleedoornlikeur 
gemaakt. 

Aan het einde van de vallei volg 
je het pad langs een omheind 
gedeelte waar vee gehouden 
wordt en waterbekkens zijn. 
Daarna kom je bij een T-splitsing 
met een wegwijzer naar 
Grazalema, de camping of de 
Mirador. Wij namen de kortste 
weg, die naar de camping. Nu 
ga je naar beneden, tussen de 
bomen door, kijk uit met het 
gruis en de behoorlijk gladde 
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Wandeling
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stenen af en toe! Zoals je 
weet ben ik heel blij met mijn 
‘krukken’, m’n nordic walking 
stokken. Aan het einde ga je 
door een hek en ben je weer op 
het parkeerterrein.
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Wandeling
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Het Grazalema Natuurpark is 
een karstgebied. Karst zijn de 
geologische verschijnselen in 
streken waar kalksteen aan de 
aardoppervlakte wordt opgelost 
door water. Dit proces heeft 
zinkgaten, grotten, bronnen en 
ondergrondse rivierenstelsels 
gevormd, zoals het Hundidero – 
Cueva del Gato systeem van 8 
kilometer lang. De rivier komt aan 
het oppervlakte bij de Cueva del 
Gato. Hier kun je een verkoelende 
duik nemen in het ijskoude water. 

Ondergrondse 
rivieren  
en grotten
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Wandeling

10. Peñón Grande

(Tip!) Fascinerende grotten met 
unieke rotstekeningen van paarden, 
geiten en vissen tot 25.000 jaar oud 
vind je in de Cueva de la Pileta. 
Deze grotten werden in 1905 bij 
toeval ontdekt door boer José 
Bullón, bij een kloof op zoek naar 
vleermuismest om zijn land mee te 
bemesten. Binnenin de grot ontdekte 
hij botten, keramische potten en 
tekeningen van dieren die hij nooit 
eerder had gezien. Rondleidingen 
(ook in het Engels) worden gegeven 
door nakomelingen van José Bullón. 
NB: Er is geen verlichting, je krijgt 
een lantaarn mee! 
Cueva del Gato

Cueva de la Pileta

19 home
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pileta

https://www.andalucia.org/en/benaojan-natural-spaces-cueva-del-gato
https://www.cuevadelapileta.org/
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Tips
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Jeepexcursie in de 
Sierra de Grazalema
Een superleuke manier om dit 
prachtige gebied te ontdekken 
is om een halve of hele dag op 
stap te gaan met onze Vlaamse 
vriend en fotograaf Chris Mees. 
Chris woont hier al meer dan 
20 jaar en brengt je met zijn 
oude, legergroene Landrover 
op plekken waar je anders nooit 
zou komen. Zeer aanbevolen!
Chris Mees Jeep Tours

Tips
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chris mees

https://www.facebook.com/chris.mees65


Tips

10. P
eñón G

ran
de

Fietsen  
op de Vía Verde 
Op ruim een half uur ten 
noorden van het dorpje 
Grazalema kun je een van 
de mooiste Vía Verdes van 
Spanje fietsen. 37 kilometer 
over de oude, nooit gebruikte 
spoorlijn van Puerto Serrano 
naar Olvera. (Wij deden ‘m 
andersom omdat je dan omlaag 
fietst van 450 naar 150 meter 
hoogte). De uitzichten onderweg 
zijn schitterend, op heuvels 
en bergen, graanvelden en 
olijfboomgaarden. Langs de 
route is er grote kolonie vale 
gieren te bewonderen op de rots 
Zaframagón. Halverwege kom 

22home



Tips

10. P
eñón G

ran
de

je langs het oude stationnetje 
van Coripe waar een leuk 
restaurant met terras (en 
overnachtingsmogelijkheid) is. 
Een bijzondere ervaring zijn 
de vele tunnels op de hele 
route, dertig stuks in totaal. (De 
meeste verlicht, alleen de hele 
korte niet). NB: In die tunnels 
is het een stuk frisser dan 
daarbuiten! 
Vía Verde de la Sierra
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verde sierra

https://www.fundacionviaverdedelasierra.es/en/sierra-greenway-cadiz-sevilla-mountain/


Eettip

10. P
eñón G

ran
de

Eettip

Meeneem kaas 
Het dorpje Grazalema heeft 
veel restaurantjes en gezellige 
terrasjes. Wij zijn er nog 
geen culinaire hoogstandjes 
tegengekomen maar je kunt 
er prima eten, de traditionele 
Spaanse tapas zijn ruim 
vertegenwoordigd. Tip: Ga niet 
weg zonder een stuk Payoyo, de 
verrukkelijke traditionele kaas 
van Cádiz. Je koopt deze, en 
andere fijne kazen bij La Casa 
de la Abuela Agustina, Plaza 
pequeña 7.
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Verblijf
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Verblijf

Cortijo las Piletas 
Een van de Ardanza favorieten 
is de verzorgde Cortijo van 
Elisenda, een gastvrije 
Catalaanse. Dit prachtig gelegen 
ruraal hotel met 11 kamers 
en een zwembad ligt op een 
kwartiertje rijden van Ronda. 
Er wordt diner voor de gasten 
bereid en men is je graag 
behulpzaam bij het regelen van 
diverse excursies. 
Cortijo las Piletas
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piletas

https://www.cortijolaspiletas.com/en/home3/
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€ 10,-  
Cashback

Geef bij je reservering (direct bij 
de accommodatie) door dat dit 
een ‘Anne’s Walking in Cádiz’ tip 
is en toon dit ebook bij aankomst 
voor € 10,- Cashback of korting!
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Facebook

Instagram

Linked In

pinterest

twitter

https://www.facebook.com/walkingcadiz
https://www.instagram.com/walkingcadiz/
https://www.linkedin.com/in/annemiddelkamp
https://nl.pinterest.com/ardanzapin/
https://twitter.com/ArdanzaTravel
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Contact

Ardanza Media BV
Postbus 1089
1400 BB Bussum
Nederland
Tel: +31 (0)6 278 63 776
info@walkingcadiz.com
www.walkingcadiz.com
www.ardanza.nl

KVK 30178274

Walking 
in  Cádiz
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We hopen dat 
je geniet van je 
wandelingen in Cádiz!
Mocht je opmerkingen of 
aanvullingen hebben op de 
routes of een leuke tip qua eten 
of activiteiten dan hoor ik dat 
natuurlijk heel graag!  
Stuur dan een e-mail naar: 
info@walkingcadiz.com

‘Wandelen in Cádiz’ is een 
uitgave van Ardanza Media & 
Ardanza Reizen, reisspecialist 
Spanje&Portugal. Voor 
meer informatie over onze 
kleinschalige rondreizen 
verwijzen we je graag naar onze 
website: www.ardanza.nl
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Wandelen in Cádiz

Eerste editie, 2020
Uitgegeven in eigen beheer
© 2020 Ardanza Media

Auteur: Anne Middelkamp
Fotografie: Nikki Schuurman,  
Anne Middelkamp, Karen Brand
Vogelfotografie: Javier Elorriaga, 
Birding The Strait
Vormgeving & layout: Nathalie 
Harsono via Studio Fijnbesnaard

Foto voorkant: Wandeling 3,  
Loma de San Bartolomé

ISBN 978-90-8258-271-0

Colofon
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https://fijnbesnaard.nl/
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Alle rechten voorbehouden. Niets 
uit deze uitgave mag worden 
verveelvoudigd, opgeslagen in een 
geautomatiseerd gegevensbestand 
en/ of openbaar gemaakt in 
enige vorm of op enige wijze, 
hetzij elektronisch, mechanisch, 
door fotokopieën, opnamen of 
op enige andere manier, zonder 
voorafgaande schriftelijke 
toestemming.

Het ebook ‘Wandelen in Cádiz’ 
is met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid gemaakt. Voor de 
schade als gevolg van eventuele 
onjuistheden is Ardanza Media 
niet aansprakelijk. Deelname 
aan de wandelroutes die in deze 
wandelgids beschreven worden 
geschiedt geheel op eigen risico. 
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