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De route 
 ▪ Naam: Cerro Coros
 ▪ Waar: Parque Natural Sierra de 
Grazalema

 ▪ Soort wandeling: Circulair 
 ▪ Lengte: 3,5 km
 ▪ Duur: 1,5 uur
 ▪ Moeilijkheidsgraad: Licht 
 ▪ Schaduw: Geen
 ▪ Hoogste punt: 1.326 meter
 ▪ Laagste punt: 1.191 meter
 ▪ Soort pad: Ongemarkeerd 
maar duidelijk te volgen (smal) 
wandelpad, niet geschikt voor 
heel jonge kinderen

Startpunt van deze wandeling is 
vanaf het parkeerterrein bij de 
Mirador Puerta de las Palomas, 
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Route

11. Cerro Coros

halverwege de CA9104 van 
Grazalema, naar Zahara de la 
Sierra. Aan de rechterkant van 
de doorgaande weg is hier ruim 
plek om te parkeren. Links van de 
weg kun je omhoog lopen naar 
de Mirador, het uitkijkpunt, met 
informatieborden, dat is leuk om 
eerst te doen. Daarna ga je vanaf 
de parkeerplaats door het groene 
metalen hek aan de linkerkant, (de 
westkant). Je bent meteen op het 
pad, dat rondom de bergtop loopt. 
Er staat verder niks aangegeven 
over een wandeling, alleen een 
wit bord met ‘Coto privado de 
caza’, privé jachtgebied. Maar 
je mag hier echt wandelen, we 
hebben het ter plekke gecheckt!
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11. Cerro Coros

De kaart
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https://www.google.com/maps/place/Puerto+de+Las+Palomas/@36.7877667,-5.377294,214m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xd0d3e34f330c505:0x21e6bc1284fc3e8!8m2!3d36.7877667!4d-5.3767468


11. Cerro Coros

In ‘t kort
De CA9104, de smalle, bochtige 
weg van Grazalema, naar het 
pittoreske Zahara de la Sierra aan 
het azuurblauwe meer helemaal 
beneden is een van mijn favoriete 
routes met de auto. Hiermee maken 
we altijd indruk bij vers bezoek 
uit Nederland. Gegarandeerd 
prachtige uitzichten en ontelbare 
gieren boven je hoofd. Hier hebben 
we een redelijk eenvoudige maar 
spectaculaire wandeling ontdekt!
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Wandeling
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Deze wandelroute, de 
Cerro Coros, staat nergens 
aangegeven en we zijn er dus 
al meerdere keren aan voorbij 
gereden tijdens onze bezoeken 
aan de Sierra de Grazalema. 
Het is een prachtig geitenpad, 
heel duidelijk te volgen en met 
rondom 360 graden waanzinnige 
uitzichten. Het pad is wel hier 
en daar smal en met redelijke 
diepe afgronden maar heel goed 
te doen voor wandelaars met 
een normale conditie en zonder 
overdreven hoogtevrees. Kippige 
dames zoals ik hebben baat bij 
de wandelstokken en voor heel 
kleine kinderen is dit pad niet 
geschikt. Het pad stijgt en daalt 

11home



11. C
erro C

oros

Wandeling

een klein beetje, hier en daar is 
het wat stenig en ligt er wat los 
gruis, maar alleszins goed te 
doen.

De Pinsapo en 
580 gieren bij de 
Garganta Verde

In het begin van het pad zie 
je een paar exemplaren van 
de ‘oer’spar, de Pinsapo, de 
Spaanse zilverspar, en al gauw 
heb je magnifieke uitzichten 
op Zahara de la Sierra en het 
grote meer. Aan de overkant 
van het water zie je het dorp 
Algodonales aan de voet van de 
Sierra de Lijar. Na een minuut 
of 20 lopen krijg je een splitsing, 
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Wandeling

11. Cerro Coros

het ene paadje gaat wat meer naar 
beneden, het andere omhoog. 
Neem het rechterpad, wat licht stijgt.

Beneden in het dal, aan deze 
kant van het water ligt de Cerro 
de Cambronera met de kloof 
‘Garganta Verde’, thuis van een 
van de grootste gierenkolonies van 
Europa. In dit natuurpark leven 
ongeveer 290 paren. De Garganta 
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Wandeling
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Verde is ook de naam van 
een heel erg mooie wandeling 
waarvoor eerst toestemming 
moet worden gevraagd bij het 
bezoekerscentrum in El Bosque. 
Deze wandeling is daarnaast 
niet het hele jaar toegankelijk en 
het laatste, meest spectaculaire 
stuk, door bergspleten gevuld 
met water, kun je alleen onder 
begeleiding doen.

De borsten  
van Ramona

Aan de overkant van het meer 
van Zahara, een beetje naar 
rechts, zie je een berg met twee 
toppen, in de volksmond heet 
deze ‘las tetas de Ramona’ – de 
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11. Cerro Coros

borsten van Ramona, maar officieel 
heten de toppen Tajo las Grajas 
(links) en Tajo Algarín (rechts). Deze 
bergen markeren de grens tussen 
de provincies Málaga en Cádiz. Een 
bergrug verder naar rechts, Cerro 
Malaver, met het dorpje Montecorto 
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aan de voet ervan en daar weer 
achter kun je heel in de verte de 
‘Mesa de Ronda la Vieja’ zien 
met op 999 meter de Romaanse 
ruïnes en amfitheater van 
Acinipo (Tip!) 

Archeologische site Acinipo

Na een uur lopen gaat het 
pad dwars door wat stekelig 
struikgewas. Hou hier rechts 
aan, dus niet links langs de 
hogere top die je voor je ziet, 
wat onze kinderen eerst al 
klauterend probeerden. Dit is 
niet het pad en een beetje eng. 
Het wandelpad gaat door het 
struikgewas met een bocht naar 
rechts iets omhoog en dan over 
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archeologie acinipo

https://www.juntadeandalucia.es/cultura/enclaves/enclave-arqueologico-acinipo


Wandeling
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een redelijk vlak terrein naar 
links afbuigend naar beneden. 
Langs een klein wit gebouwtje 
en na de laatste 50 meter over 
een geasfalteerd pad ben je 
weer terug op het parkeerterrein.

Waai niet weg!

Wat een ontdekking, deze 
wandeling! NB: Let wel op, 
met heel harde wind is deze 
wandeling niet aan te raden 
omdat het allemaal heel open 
is. Wij deden deze route op 21 
augustus 2019, zo hoog in de 
bergen was het heerlijk, met 
een zachte, koele bries en we 
kwamen geen mens tegen.
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Vale gieren. Ik ben nogal kippig 
maar zulke grote vogels zie ik al 
van ver aankomen als ik de was 
ophang op ons dakterras. Je 
kan ze bijna aanraken wanneer 
ze voorbij komen zeilen. Dat had 
ik niet op ons flatje in Utrecht! 
Wetenswaardigheden: De vale 
gier is een aaseter en kan van 
kop tot staart tot 1 meter 10 lang 
worden. Deze vogel heeft een 
vleugelspanwijdte tot 2,8 meter. 
Hij kan tot 11 kilo zwaar worden 
en behoort tot de grootste 

De imponerende 
vale gier
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Wandeling

11. Cerro Coros

vliegende vogels ter wereld. Vale 
gieren zijn monogaam en leven in 
groepen. Ze leggen 1 ei per jaar 
en het kuiken blijft een half jaar in 
het nest. Veel gieren migreren in 
de herfst naar Afrika, ten zuiden 
van de Sahara zijn er dan namelijk 
meer karkassen te vinden. Ze 
verzamelen zich bij Tarifa, waar de 
afstand over het water het kortst 
is. Soms cirkelen hier wel duizend 
gieren boven je hoofd, wachtend op 
de juiste thermiek om de oversteek 
te kunnen maken. Een onvergetelijk 
spektakel. Lees er meer over in mijn 
blog! 
Spectaculaire gierenmigratie
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https://www.ardanza.nl/spanje/gieren-en-andere-lelijke-vogels/
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Zahara de la Sierra
De provincie Cádiz heeft veel 
mooie witte dorpjes maar dit is 
toch wel een pareltje. Zahara de 
la Sierra, gebouwd in het begin 
van Al-Andalus, de Moorse 
periode in Spanje, die in het 
zuiden van Spanje meer dan 8 
eeuwen duurde. (711 tot 1492). 
Zahara ligt op 500 meter hoog 
en heeft, nóg hoger gelegen, 
een kasteel uit de 13e eeuw op 
een steile rots. Een gedeelte 
ervan is gerestaureerd en te 

Tips
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bezoeken. Hier heb je prachtig 
uitzicht op de omgeving, het 
meer, de bergen van de Sierra 
del Jaral, Algodonales aan de 
overkant van het water (en die 
borsten van Ramona). Het is 
net of hier altijd de zon schijnt! 
Zahara is een heel compact 
dorpje, met ongeveer 1.500 
inwoners en steile, typische 
labyrintische straatjes uit de 
Moorse tijd. Tip: Parkeer je auto 
aan de rand en doe de rest te 
voet.
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Eettip

11. Cerro Coros

Eettip
Restaurant Al Lago
Ons favoriete restaurant in Zahara 
de la Sierra is ‘Al Lago’, aan 
de buitenrand van het dorpje, 
met zicht op het meer en ruime 
parkeergelegenheid. Uitgebreide 
en verrassende kaart, ook mooie 
vegetarische opties. Ik at er 
een zalige, koele gazpacho van 
meloen en geroosterde groenten 
met geitenkaas. Maar ook de 
Marokkaans gekruide kip was 
heel lekker. In het centrum van het 
prachtige dorpje is het ook heel leuk 
eten, maar wat meer traditioneel.
Restaurant Al Lago
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al lago

https://al-lago.es


Verblijf
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Verblijf

Hotel El Horcajo 
Eenvoudig en niet duur 
overnachten kun je in Hotel El 
Horcajo, een ruraal hotel met 26 
kamers, zwembad en restaurant. 
Prachtig en rustig gelegen 
in een dal op een kwartiertje 
rijden van Ronda. Rechtstreeks 
vanuit het hotel kun je prachtige 
wandelingen maken.
Hotel El Horcajo
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http://www.elhorcajo.es/
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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
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Auteur: Anne Middelkamp
Fotografie: Nikki Schuurman,  
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Vogelfotografie: Javier Elorriaga, 
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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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