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Route

De route

 ▪ Naam: Ruta de los Molinos  
de Patrite

 ▪ Waar: Net buiten Alcalá de los 
Gazules, Los Alcornocales

 ▪ Soort wandeling: Circulair
 ▪ Lengte: 6 km
 ▪ Duur: 2,5 uur (zonder stops)
 ▪ Moeilijkheidsgraad: Licht
 ▪ Schaduw: Weinig
 ▪ Hoogste punt: 193 meter
 ▪ Laagste punt: 107 meter
 ▪ Soort pad: Gedeeltelijk 
gemarkeerd, goed te volgen 
pad deels over rotsblokken
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Route
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Startpunt van de wandeling is 
op de CA6201 bij de camping 
van Alcalá de los Gazules, 
een paar kilometer ten noord 
oosten van het dorp. Ter hoogte 
van de camping is ruimte om 
je auto achter te laten. De 
eerste 500 meter is de weg nog 
geasfalteerd en dan kom je door 
een hek en begint de officiële 
wandeling. Na een kleine 2 km 
door zeer afwisselend landschap 
kom je aan bij de ruïnes van 
een watermolen en bord ‘Fin de 
Sendero’ – Einde wandeling. 
Wij vonden het hier zo mooi dat 
we nog een stukje door gelopen 
zijn, een berg op en naar een 
Laguna, een meertje. Lees er 
meer over hieronder.
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De kaart
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https://www.google.com/maps/place/11180+Alcal%C3%A1+de+los+Gazules,+C%C3%A1diz/@36.4640761,-5.6646812,19z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0xd0cfe1778b998c3:0xeca84249c1467c2c!8m2!3d36.4640737!4d-5.6641344
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In ‘t kort
Op zoek naar een prettige 
wandeling voor een luie 
zondagmiddag kwamen we dit 
pad tegen. Wat een verrassende 
ontdekking! Prachtig, fotogeniek 
landschap, een beetje klauteren 
hier en daar, een riviertje 
of twee, ruïnes van oude 
watermolens, wilde bloemen, 
orchideeën en ook nog een 
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In ‘t kort

heleboel gieren die laag boven 
ons hoofd zweefden toen we 
ons broodje aan het opeten 
waren. Perfecte combinatie! 
Dit is bij uitstek in de winter 
een heel populair gebied om te 
wandelen. 
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Wandeling
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Aan het einde van de asfaltweg 
ga je door een hek. 100 
meter verderop wordt op een 
informatiepaneel de werking van 
een van de watermolens,  
El Molino de la Pasada, 
uitgelegd. Het is meteen heel 
leuk lopen, over een smal pad 
met grote stenen, geflankeerd 
door bosjes en bomen met de 
rivier rechts van je. In de verte 
zie je de hoge top van de berg 
Montero.

Dit gedeelte, de Ruta los 
Molinos, is het eerste stukje van 
de Vereda de Patrite y Jimena, 

het 31 kilometer lange veepad 
naar Jimena de la Frontera. 
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Wandeling

Die wordt in de volksmond ‘De 
los quintos’ genoemd, ‘De vijfde’, 
vanwege de jonge mannen uit 
Jimena die zich gingen inschrijven 
voor militaire dienst in Cádiz. Zij 
moesten daar twee dagen voor 
lopen. Het pad loopt langs de 
rivieren de Rocinejo en Montero  
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en werd veel gebruikt toen de 
vijf watermolens in dit gebied 
nog in werking waren. 

Langs het pad loopt een smal 
kanaaltje dat zorgde voor de 
toevoer van water naar de 
molens. Hierna buigt het pad 
wat verder af van de rivier en 
kom je over een open vlakte met 
een indrukwekkende pijnboom 
rechts voor je in het veld. Steek 
dit veld over. Na regens kan 
het hier enorm drassig zijn! Na 
de vlakte stijgt het pad en kom 
je bij een uitkijkpunt met een 
informatiebord. Je kunt de ruïnes 
van de Molina de Castro Abajo 
ontwaren en hebt prachtig zicht 
op de verticale rotsplaten die uit 
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de beboste bergwand steken. 

Murmelend 
water, vlinders en 
vogelgezang

Je vervolgt het pad over 
en langs de zandstenen 
rotsenformaties met op 
sommige plaatsen uitgehakte 
en uitgesleten treden. Je beseft 
dat hier door de tijden heen 
heel wat voetstappen zijn gezet. 
Even later daalt het pad en 
moet je een beekje oversteken, 
de arroyo del Espino. Links en 
rechts van je groeien oleanders. 
Zo fijn hier, gemurmel van water, 
vlinders, vogelgezang. Dan gaat 
het pad langzaam omhoog. 
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Wandeling

Aan de overkant zie je weer 
van die verticale rotsformaties, 
los Tallones genoemd. Het pad 
gaat iets naar beneden en dit is 
dan het einde van de officiële 
wandeling. Hier staat een 
informatiebord wat vermeldt dat 
we op de Vía pecuaria Patrite-
Jimena zijn aangekomen bij de 
restanten van de molens de los 
Espartiores of Repartidores. 
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We hebben dan ongeveer 2 
kilometer gelopen. Tijd voor een 
broodje! Op het open terrein 
liggen rotsblokken waar je lekker 
kunt zitten.

De heuvel op en naar 
een meertje

Maar na de pauze: Wij willen 
nog niet terug, het is hier zó 
mooi! We nemen eerst een kijkje 
bij de Rio Montero, hiervoor 
moet je vanaf de ‘picknickplek’ 
door een metalen hek en dan 
iets naar beneden (volg het 
geluid van het water). We volgen 
daarna het oude veepad, de 
Vereda de Patriste y Jimena 
naar rechts. Een stuk langs 
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de omheining naast de rivier 
en dan omhoog, de berg op. 
Vanaf boven heb je geweldig 
uitzicht op het dal en de ruïnes 
van de ‘Molino de la Pasada de 
Cantos’. Je komt op een ietwat 
drassige vlakte met verspreid 
liggende, enorme rotsblokken. 
Dit is de Laguna de los Tejillos 
Colorados, hier staat na zware 
regens water. Steek deze vlakte 
recht over en loop het pad nog 
wat verder naar het noorden, 
langs prachtige kurkeiken. Nog 
een klein stukje omhoog kom 
je bij een tweetal rotsblokken, 
vanwaar je een prachtig uitzicht 
over de vallei hebt. Vanaf hier 
houd je links aan en ga je 
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naar beneden, dit paadje is 
niet gemarkeerd maar duidelijk 
te volgen. Er is één splitsing, 
hier moet je rechtdoor. Na een 
minuut of 5 ben je dan weer bij 
het wandelpad van de heenweg 
en steek je de Arroyo del Espino 
weer over.  Ga rechtsaf weer 
terug naar het begin van de 
wandeling.

19home



Wandeling

7. Los M
olin

os

Ongeveer 5 kilometer ten 
zuidwesten van Alcalá de los 
Gazules, aan de andere kant 
van de A381 ligt de Ermita 
Santuario de Nuestra Señora 
de los Santos. Een heiligdom 
wat oorspronkelijk uit de 14e 
eeuw dateert. Toen werd hier 
door de inwoners van Alcalá 
aan de maagd bescherming 
gevraagd tijdens de Batalla del 
Salado in 1340, een van de 
belangrijkste veldslagen van de 

Bedevaartsoord 
met een kleurrijke 
verzameling 
offergiften
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Wandeling
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laatste periode van de Reconquista 
die hier gestreden en gewonnen 
werd. Het kerkje is sindsdien een 
bedevaartsoort. De muren hangen 
vol met foto’s, schilderijen en 
tekeningen van gelovigen als dank 
aan de maagd voor het verhoren 
van hun gebed. De grootste en 
meest interessante verzameling 
votief-offers in Andalusië.
Je mag er zelf ook naar toe om een 
wens te doen aan de maagd. Een 
kijkje waard!
Santuario de Nuestra Señora de los 
Santos

21 home

los santos

https://www.dipucadiz.es/provincia/cadizQR/AlcalaGazules-ErmitaNuestraSenoraSantos
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Eettip
Venta Patrite
Bij de camping waar 
bovenstaande wandeling begint 
vind je Venta Patrite. Het is 
hier een informele bedoening 
met loslopende honden en 
redelijk nonchalante bediening 
waar je terecht kunt voor koffie 
met zoets of een stevige, 
huisgemaakte en prima lunch 
van bijvoorbeeld chicharrones, 
(knapperig gebakken 

Tips
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varkenszwoerdjes), albóndigas, 
patat met een gebakken ei en (in 
het seizoen) hert in saus. 

Over de alom 
vertegenwoordigde 
Venta

Toen we nog in Catalonië 
woonden was ik totaal niet 
bekend met het begrip ‘Venta’. 
Dat bestond daar niet. Een 
‘Venta’ is een eenvoudig 
restaurant langs een 
doorgaande weg. En je hebt 
er verschrikkelijk veel van in 
Andalusië. Het zijn vaak niet de 
meest sfeervolle pleisterplaatsen 
met hun plastic tafelkleedjes en 
TL verlichting, maar je kunt er 
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meestal prima eten! Let maar 
eens op als je onderweg bent: 
Staan er veel auto’s tussen 
13:00 en 16:00 uur? Geheid 
goed en altijd zeer betaalbaar. 
Neem gewoon het dagmenu. 
Verwacht geen culinaire 
hoogstandjes of een kaart in het 
Engels. Vegetarisch is ook vaak 
een hele uitdaging maar ze doen 
graag je best voor je. Elke venta 
heeft zijn eigen specialiteit, de 
typische gerechten van de eigen 
streek die door moeders in de 
keuken bereid worden. Vaak 
kun je er ook allerlei geweldige 
streekproducten kopen en soms 
ook overnachten.
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Vegetarische Tapas
NB: Zie ook mijn blog voor 
vegetarische tapas die je 
overal in Spanje op de kaart 
kunt vinden.
Vegetarische Tapas
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https://www.ardanza.nl/spanje/top-9-vegetarische-tapas/
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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
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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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