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6. Valdeinfierno

De route
 ▪ Naam: Sendero Valdeinfierno
 ▪ Waar: Parque Natural Los 
Alcornocales

 ▪ Soort wandeling: Circulair of 
lineair*

 ▪ Lengte: 6 km, *Circa 630 m  
langs de rivier rolstoel 
toegankelijk 

 ▪ Duur: 2,5 uur (zonder stops)
 ▪ Moeilijkheidsgraad: licht
 ▪ Schaduw: Alleen op de 2e helft 
van de wandeling

 ▪ Hoogste punt: 195 m
 ▪ Laagste punt: 125 m
 ▪ Soort pad: Gemarkeerd pad, 
deels verhard zandpad, deels 
bospad, 630 m houten vlonder
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Route
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Startpunt van de wandeling 
is ongeveer 10 km van Los 
Barrios. Vanuit het zuiden kun 
je óf over Medina Sidonia via 
de A381 naar Los Barrios. Of 
ga binnendoor, ook leuk! Neem 
de A2228 naar Benalup-Casas 
Viejas en vandaar de A2226 
Los Barrios. Beide routes zijn 
even lang qua reistijd. Neem 
op de A381 afslag 73, richting 
Valdeinfierno via de ‘Camino 
y vía de servicio’. Na afslag 
73 volg je de ventweg en de 
borden naar de wandeling, 
ongeveer 2 km. Meteen aan 
het begin is een parkeerplaats 
aan je linkerhand. Je kunt ook 
2,5 km verderop parkeren, 
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waar het aangepaste gedeelte 
van de wandeling begint 
en waar een parkeerplaats 
dicht bij de vlonder is voor 
rolstoelgebruikers. 
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6. Valdeinfierno

De kaart
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https://www.google.nl/maps/place/Sendero+Valdeinfierno/@36.227585,-5.5857923,18.99z/data=!4m5!3m4!1s0xd0cf18c4d7fa347:0x2450d651554cb1a7!8m2!3d36.2276915!4d-5.5859095
https://www.google.com/maps/place/36%C2%B013'37.1%22N+5%C2%B036'37.7%22W/@36.2269734,-5.6110867,399m/data=!3m2!1e3!4b1!4m13!1m6!3m5!1s0xd0cf18c4d7fa347:0x2450d651554cb1a7!2sSendero+Valdeinfierno!8m2!3d36.2276915!4d-5.5859095!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d36.2269739!4d-5.6104639
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In ‘t kort
Sendero Valdeinfierno is een 
hele leuke en afwisselende 
wandeling door een prachtige 
vallei en langs de gelijknamige 
rivier de Valdeinfierno met een 
gedeelte wat toegankelijk is 
voor rolstoelgebruikers. Vanaf 
de Mirador Valdeinfierno heb 
je geweldig uitzicht over het 
dal en in de verte zie je de 
kenmerkende vorm van de 
‘apenrots’ Gibraltar. In het 
voorjaar is het hier een feestje 
met het geluid van het water 
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In ‘t kort

en de vogels, het frisse groen, 
de varens en de bloemen. En 
in het najaar vind je hier talloze 
paddenstoelen en prachtige 
herfstkleuren van de loofbomen.

De naam Valdeinfierno betekent 
vallei van de hel, het zou 
kunnen zijn vanwege de zeer 
dichte begroeiing, die het bijna 
onmogelijk maakt om de vallei 
over te steken maar een andere 
versie zegt dat deze naam 
refereert aan een bloedig treffen 
tussen Moren en Christenen. 
Dit laatste zou ook de naam 
verklaren van een beekje wat 
uitmondt in de Valdeinfierno 
rivier: ‘De Malas pasadas’ (Uit 
het slechte verleden...)
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Wandeling
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Wanneer je de auto aan 
het begin van het pad hebt 
achtergelaten loop je eerst 
ongeveer 2,5 km over een 
verharde, brede zandweg, 
die langzaam iets stijgt en 
samenvalt met de Cañada 
Real (Een van de traditionele 
veepaden in Spanje) van San 
Roque naar Medina Sidonia. 
Na 800 meter zie je aan je 
rechterhand een paaltje en 
een bord naar de ‘Mirador 
Valdeinfierno’ die het einde van 
de wandeling markeert – hier 
kom je straks uit. Maar je gaat 
dus rechtdoor over het brede 
pad totdat je links van je de 
ruines van een boswachtershuis 
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Wandeling

6. Valdeinfierno

ziet. Rechts hiervan begint de 
officiële wandeling. Er staan diverse 
informatieborden, ook in braille. Je 
kunt ook kiezen om je auto hier te 
parkeren, er is plek voor zeker 15 
auto’s. Langs dit verharde pad van 
630 meter loopt een lage houten 
reling. Het is heerlijk lopen door dit 
bos, onder de schaduwrijke bomen 
met het gemurmel van het water 
naast je. 
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Sprookjesbos  
en vergezichten

Aan het einde van deze 630 
meter gaat het pad rechtdoor 
over in een slingerend en 
glooiend bospad, met een 
verend bladerdek en links van 
je de rivier met bemoste elzen 
die met hun lange wortels in 
het water grijpen. Na ongeveer 
een kilometer ga je omhoog, 
wat verder van de rivier af en 
wordt het landschap wat meer 
open. Je komt op een plek met 
een informatiebord over het 
uitgestrekte gebied om je heen. 
De Loma de Valdespera, de 
Sierra Blanquilla, de Canuto de 
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los Tajos. Heuvels en rotsen en 
valleien met eindeloze wouden 
waarin je zou willen verdwalen... 

Vervolg het pad totdat je bij een 
hek komt die dit pad verbind met 
het wandelpad Corredor Verde 
Dos Bahías (93 km. van Puerto 
Real naar Los Barrios). Hier ben 
je weer op de brede zandweg 
richting de parkeerplaats. 
Ga links of rechts afhankelijk 
van waar je de auto hebt 
geparkeerd.
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Los Alcornocales Natuurpark 
(165.000 ha) is het grootste 
natuurpark van de provincie 
Cádiz en het meest zuidelijk 
gelegen beschermde gebied 
van Spanje. Het park is gevormd 
door bergkammen begroeid met 
mediterraan struikgewas en 
formidabele massa’s kurkeiken, 
de belangrijkste wouden van 
deze soort in Spanje. Dichter 
aan de kust vormt de zeemist 
een sprookjesachtig ‘Bosque 
de niebla’, een nevelwoud met 

Parque Natural 
Los Alcornocales
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enorme varens en woudreuzen 
met mossen bedekt. Uniek 
landschap hier zijn restanten 
van de laatste originele jungle 
van Europa, een vroeger 
wijdverspreid, subtropisch woud 
met de altijdgroene bomen van 
de laurierfamilie: de ‘Laurisilva’. 
Het Alcornocales natuurgebied 
is een uitgestrekt en leeg 
gebied, met witte dorpjes 
zoals Jimena de la Frontera 
en Castellar de la Frontera. 
Bij het bezoekerscentrum El 
Aljibe net voor Alcalá de los 
Gazules vind je veel informatie 
over het park en de vele 
wandelmogelijkheden. 

Bezoekerscentrum El Aljibe
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https://www.reservatuvisita.es/es/establecimiento/el-aljibe
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Even langs Afrika
Wanneer je aan de Costa de 
la Luz verblijft en de tijd hebt 
dan is het leuk om via Tarifa 
terug te rijden over Los Barrios 
en Algeciras. Rond Algeciras, 
de grootste haven van Spanje, 
is het druk verkeer, zeker op 
een doordeweekse dag, maar 
de bonus is dat je onderweg 
een mooi uitzicht hebt op de 
Engelse ‘apenrots’ Gibraltar. En 
op de N340 tussen Algeciras 

Tips
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en Tarifa ben je het állerdichtst 
bij het continent Afrika en zie je 
aan de overkant Marokko. Bij 
de ‘Mirador del Estrecho’ kun je 
parkeren en wat eten of drinken 
bij de gelijknamige venta. NB: 
officieel mag je hier niet afslaan, 
het veiligste is om verderop, bij 
een volgende afslag of bij Tarifa 
te keren. Dat kost wat meer tijd, 
maar is wel veiliger.
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Eettip

Hurricane Beachbar
En, mocht je in de buurt zijn: 
Het Hurricane hotel, een 
paar kilometer buiten Tarifa 
heeft prachtige tuinen en een 
beachbar boven het privé 
strand. Hier wordt met de lunch 
een saladebuffet geserveerd, 
een super plek voor een hapje 
en een drankje met zicht op 
Marokko.
Hurricane Beachbar
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http://hotelhurricane.com/
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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
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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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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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