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De route

 ▪ Naam: Sendero Río Majaceite
 ▪ Waar: Van El Bosque naar 
Benamahoma 

 ▪ Soort wandeling: Lineair
 ▪ Lengte: 11 km
 ▪ Duur: 4 uur heen en terug 
(zonder stops)

 ▪ Moeilijkheidsgraad: Licht
 ▪ Schaduw: Overvloedig
 ▪ Hoogste punt: 450 meter
 ▪ Laagste punt: 265 meter
 ▪ Soort pad: Goed gemarkeerd 
bospad langs de rivier de 
Majaceite
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Startpunt van het wandelpad 
is in El Bosque, een van de 
witte dorpen in het Grazalema 
Natuurpark. Vlakbij het 
bezoekerscentrum van het 
Natuurpark aan de Calle García 
Lorca, waar je gemakkelijk je 
auto kwijt kunt, loop je ongeveer 
600 meter naar de start, naast 
de jeugdherberg El Molino de 
Enmedio. Je kunt de wandeling 
ook in Benamahoma starten 
maar wij vonden dit handiger 
omdat je dan eerst omhoog 
loopt. 
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De kaart
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https://www.google.nl/maps/place/Forest+Visitor+Center/@36.7585358,-5.5107406,17z/data=!4m5!3m4!1s0xd0d13c8da5f9237:0x1e748d565bfc5858!8m2!3d36.7576105!4d-5.511381
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In ‘t kort
Sendero Río Majaceite is 
een supergemakkelijke maar 
heerlijke wandeling langs water 
tussen de twee witte dorpjes El 
Bosque en Benamahoma (uit het 
Arabisch: Ibn Muhammad ‘zonen 
van Mohammed’) op de grens 
van het Alcornocales natuurpark 
en Grazalema natuurpark. 
De Río Majaceite is de meest 
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zuidelijke rivier in Europa waar 
forellen leven en je kunt er otters 
tegenkomen!

NB: Dit is een populaire 
wandeling en heel erg leuk met 
kids, dus in de weekenden en 
vakantieperiodes kan het hier 
best druk zijn maar ik had ‘m 
niet willen missen. Wij liepen 
deze wandeling op een zomerse, 
warme dag begin september 
en zijn maar weinig mensen 
tegengekomen. We konden de 
verleiding niet weerstaan en zijn 
een paar keer het (ijskoude!) 
water ingesprongen. Wat een 
zaligheid! 
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Je begint over een breed 
zandpad dat parallel aan de 
rivier loopt. In het begin van 
de wandeling ligt een dam die 
gebouwd is ten gunste van de 
watermolens en halverwege 
een oude fábrica de luz, een 
waterkrachtcentrale. Op dit 
open gedeelte van de wandeling 
zie je bergen in de verte, met 
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de hoogste top, de Albarracín 
van 975 meter en loop je langs 
weilanden, olijfbomen en 
boomgaarden.

Klaterend water

Na een poosje kom je door 
een galerijbos met populieren, 
wilgen, iepen en essen. Hier 
maken dicht opeen groeiende 
oleanders, bramen, clematis 
en kamperfoelie de rivier 
onbereikbaar. Maar het verval 
van de rivier is hier groter zodat 
je onder het lopen de rivier 
steeds duidelijk blijft horen. 
Ook al heeft het waarschijnlijk 
al maanden niet geregend, 
zo einde van de zomer, toch 
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stroomt het water nog met behoorlijk 
wat kracht. Ik kan er eindeloos 
naar luisteren; geruis, gemurmel en 
geklater van water. 

Na een poosje wordt het landschap 
weer wat meer open en kom 
je langs een ruïne van een 
watermolen, een van de drie in 
deze omgeving. Binnenin ligt een 
enorme molensteen die het graan 
vermaalde. Verderop kom je bij 
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een volmolen. In deze molens 
werden de wereldberoemde 
dekens van Grazalema 
gemaakt. 

Na het oversteken van de brug 
naar Majaceite, voegen de 
beekjes de Descansadero en 
Breña del Agua zich bij de Río 
Majaceite. Volg de bordjes naar 
het dorpje wanneer je daar 
iets wil gaan eten of drinken. 
Wij zijn bij het eerste de beste 
restaurant naar binnen gegaan, 
La Tasquita del Majaceite, en 
dat was helemaal prima want er 
was buiten een terras aan het 
water. We hebben er heerlijk 
forel gegeten, die er ter plekke 
gekweekt wordt! Toen het 
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eten al op tafel stond ontdekte 
de ober Tommie. Dat mocht 
helemaal niet, een hondje! ‘Ay, 
señor, es un perro muy bueno!’ 
– Nou, vooruit dan maar. Als hij 
maar onder de tafel bleef.
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Arcos de la Frontera, Arx-Arcis; 
‘Hoge vesting’ in het Romeins, 
ligt spectaculair op een kale, 
steile rots van 185 meter hoog 
in een weidse vlakte aan de 
rivier de Guadalete. Die rots 
loopt schuin omhoog en houdt 
dan opeens abrupt op. Het 
monumentale oude dorp is een 
plaatje. Dringend advies: laat je 
auto beneden achter want de 
steile straatjes worden steeds 
smaller, een onmogelijke missie! 
In het oude centrum liggen 

Arcos  
de la Frontera
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paleishuizen zoals Palacio 
del Conde del Águila en de 
Laatgotische Iglesia de San 
Pedro. Op het Plaza del Cabildo 
vind je de fraaie Basílica de 
Santa María de la Asunción 
en de Parador van Arcos. Tip: 
doe hier een drankje op het 
terras met mooi uitzicht op de 
omgeving. Bij het Convento de 
Mercedarias Descalzas kun je 
bij de nonnen befaamde koekjes 
kopen via een draaiplateau 
waarbij je hen niet te zien krijgt. 
NB: Het zicht op Arcos is het 
allermooiste wanneer je uit het 
zuiden komt aanrijden.
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Bezoekerscentrum  
El Bosque
NB: Voor veel van de 
wandelingen in de Sierra 
de Grazalema moet je eerst 
toestemming vragen bij het 
bezoekerscentrum in El 
Bosque. Voor de redelijk 
eenvoudige wandelingen in deze 
wandelgids geldt dit niet. Mocht 
je meer en wat uitdagendere 
wandelingen willen maken in de 
Sierra de Grazalema dan zijn 
onderstaande routes interessant. 
Bezoekerscentrum El Bosque

Tips
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https://www.andalucia.org/en/el-bosque-information-services-el-bosque
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Drie wandelingen in het 
Grazalema Natuurpark waarvoor 
je toestemming nodig hebt: 

1. Sendero Garganta 
Verde
De Garganta Verde is een 
spectaculaire kloof die is 
gevormd door de Bocaleones 
rivier die eindigt in de grot 
Cueva de la Ermita. De kloof is 
de thuisbasis van een enorme 
kolonie gieren. 

2. Sendero El Torreón 
El Torreón is met zijn 1654 
meter de hoogste top van de 
provincie Cádiz. De klim naar de 
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top (ongeveer 780 meter stijgen) 
is pittig. Wandeling vanuit 
mediterraan bos omhoog de 
kale rots op met steenbokken en 
berggeiten onderweg. 

3. El Pinsapar
Fraaie wandeling van circa 5 uur 
door de bossen van Grazalema 
naar Benamahoma hoog op de 
noordelijke helling van de Sierra 
del Pinar. Fraaie uitzichten 
op Ronda en de Sierra de las 
Nieves. 
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La Tasquita del 
Majaceite
Benamahoma heeft maar 400 
inwoners dus er is niet veel 
te kiezen maar wij hebben 
heerlijke forel gegeten bij het 
bovengenoemde restaurant
La Tasquita del Majaceite

La Divina
In El Bosque heb je een ruimere 
keus, La Divina in Calle Cádiz, is 
een prettig restaurant met variatie 
op de traditionele gerechten en  
ook fijne vegetarische opties.
La Divina
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https://www.facebook.com/restauranteladivina
https://www.facebook.com/LaTasquitadelMajaceite2014/
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Mesón El Tabanco
Mesón El Tabanco in El Bosque 
is klassieker en heeft een 
uitgebreide kaart: Met tapas, 
diverse ‘revueltos’ (omelet) van 
asperges of paddenstoelen en 
prima vleesgerechten met, in het 
seizoen, wildgerechten.
Mesón El Tabanco
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https://www.hotelmesoneltabanco.com/restaurante/index.html
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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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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
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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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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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