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9. La Laguna

De route
▪ Naam: Sendero La Laguna
del Moral
▪ Waar: La Sauceda,
Cortes de la Frontera
▪ Soort wandeling: Circulair
▪ Lengte: 6 km
▪ Duur: 3 uur (zonder stops)
▪ Moeilijkheidsgraad: Licht
▪ Schaduw: Iets meer dan de helft
▪ Hoogste punt: 685 meter
▪ Laagste punt: 503 meter
▪ Soort pad: Goed gemarkeerd
verhard (bos)pad en gedeeltelijk
over los gesteente
Startpunt van wandeling bij La
Sauceda, gemeente Cortes
de la Frontera, vlakbij Puerto
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de Gáliz, Zowel vanuit Ubrique,
Alcalá de los Gazules als Cortes
de la Frontera is het ongeveer 45
minuten rijden. Vanaf Puerto Galiz
neem je de C3331/CA8201 richting
Area Recreativa La Sauceda - Na
ongeveer 5 kilometer kom je bij het
recreatiegebied La Sauceda met
een ruraal complex. Hier start de
wandeling. Bij het recreatiegebied
zijn ongeveer 20 parkeerplaatsen.
In het weekend en op feestdagen
kan het hier wat drukker zijn, zet
dan je auto gewoon langs de weg.
Ongeveer 30 - 40 meter rechts van
de ‘Nucleo Recreativa Ambiental’
vind je na de bocht een bordje bij
een casa forestal, een boerderij,
naar het begin van de wandeling.
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De kaart
CA-8201
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In ‘t kort
Deze wandeling brengt je naar
een prachtig gedeelte van de
Alcornocales, dit groene dal met
een sprookjesachtige lagune
en eeuwenoude woudreuzen,
geweldige vergezichten maar
ook verstilde sporen van
een tragedie uit de Spaanse
burgeroorlog, de ruïnes van het
dorpje La Sauceda, vernietigd
door de Duitse Luftwaffe.
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Het eerste deel van de
wandeling, naar de lagune,
gaat geleidelijk omhoog over
een, breed, onverhard zandpad.
Aan je rechterhand heb je
prachtige vergezichten naar het
oosten, de Sierra de la Nieves
en het noorden, het Grazalema
Natuurpark met de Torreón
van 1654 meter hoog. Aan
weerszijden van je is weide waar
vee graast op de zwarte ‘bujeo’
grond. Je komt tweemaal door
een hek en bij splitsingen staan
duidelijke wegwijzers naar de
laguna. Wat hogerop begint het
bos en wordt het pad smaller.
Let tijdens deze wandeling op
de geweldige, eeuwenoude en
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grillig gevormde gal- en kurkeiken
die zó als Ent, de pratende bomen,
uit de Lord of the Rings lijken te
komen.
Na ruim een uur lopen ben je bij
de lagune. Het meertje, omringd
door quejigos – Portugese eiken,
is genoemd naar de reusachtig
moerbeiboom (moral) die hier
ooit heeft gestaan. In het voorjaar
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hoor je hier het gekwaak van
kikkers en zie je salamanders.
Het water is omheind om het
te beschermen tegen de geiten
en roodbruine koeien die hier
loslopen. Het vennetje wordt niet
gevoed door een rivier of bron,
en droogt in de zomer meestal
helemaal op.
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Na het meertje vervolg je het
dalende pad naar links. Hier
wordt het landschap wat meer
open, met laag struikgewas,
enorme varens en grasveldjes.
Aan de linkerkant van het pad
is een omheining van een
privé ‘finca’, boerderij. Vanaf
de hoger gelegen delen heb je
prachtige doorkijkjes naar het
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oosten. Langs het pad liggen
hier en daar verspreid restanten
van kleine gebouwtjes, met
onkruid overwoekerde muurtjes,
stapeltjes stenen.

De tragedie
van La Sauceda
Het dorpje La Sauceda
is tijdens de burgeroorlog
in 1936 gebombardeerd.
Een groot aantal huisjes is
vanaf 1989 gerestaureerd
en nu in gebruik voor ruraal
toerisme met eenvoudige,
gemeenschappelijke
voorzieningen. Het eerste
groepje huisjes, met een rieten
dak, Casas de los Dornajos
14
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genaamd, staat op een
glooiende open plek samen met
de ontroerende ruïnes van de
Ermita. Dit kerkje moet prachtig
zijn geweest.
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Het wandelpad gaat verder,
over een bruggetje en langs de
overblijfselen van de korenmolen
‘La Menda’. Daarna een andere
verzameling huisjes, Casas de
la Huesas, een groter gebouw
dat dienst doet als winkel /
informatiecentrum. Uiteindelijk
ga je over een houten bruggetje
over de rivier de Pasadallana
en een prachtige stukje door de
kloof tot je weer terug bent bij
het startpunt.
Wandeling

home

9. La Laguna

Het is zo’n idyllische plek, hier in
deze prachtige bossen en een
geweldige locatie voor ruraal
toerisme maar nu ik weet wat
hier gebeurd is kijk ik er toch met
andere ogen naar.
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La Sauceda,
het ‘Guernica’
van Cádiz

La Sauceda, met haar
strategische ligging tussen
twee bergketens, was een
van de laatste bolwerken van
republikeins verzet tegen de
militaire staatsgreep van 18
juli 1936 en werd verwoest
in het najaar van 1936 door
4 bommenwerpers van het
Condor-legioen van de Duitse
Luftwaffe, hetzelfde legioen
dat een paar maanden later
verantwoordelijk was voor het
bombardement op Guernica.
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La Sauceda had ongeveer 500
inwoners en een socialistische
burgemeester in 1936. In het
dorp werd nog volop gebouwd
en gestart met de aanleg van
een weg naar Jimena de la
Frontera toen de oorlog uitbrak
en La Sauceda een schuiloord
werd voor republikeinen op de
vlucht voor de rebellen. Het
dorpje had twee scholen, drie
broodovens, een korenmolen
en een kerkje. Van het kerkje is
de façade en een gedeelte van
de zijmuren blijven staan. Na de
bombardementen arriveerden de
rebellentroepen die vervolgens
het dorp kwamen plunderen en
de overgebleven huizen in brand
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staken. Veel van de inwoners
werden gevangen genomen,
gemarteld en geëxecuteerd op
de nabij gelegen Cortijo de ‘el
Marrufo’, een executiecentrum
waar het grootste massagraf uit
de Spaanse Burgeroorlog is.
In 2016 is in Jimena de la
Frontera de ‘Casa de la Memoria’
geopend, een documentatie- en
herdenkingscentrum.
memoria
Casa de la Memoria
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Tips
Jimena de la Frontera
Jimena de la Frontera, het
vroegere Oba, was wegens
zijn strategische ligging en
vruchtbare landbouwgrond
tussen de twee rivieren
Guadiaro en Hozgarganta
al heel vroeg een gewilde
vestingplaats. Grotschilderingen
ter plekke zijn het bewijs
van menselijke bewoning in
de Bronstijd. De Romeinse
vestingstad, Oba, was van
zo’n belang dat het zijn eigen
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munt had. In de stad kun je
stenen met Romeinse inscripties
vinden. De Moren veranderden
haar naam in Xemina. De
hoogtijdagen van de stoere
islamitische burcht hoog boven
de rivier waren in de 13e – 15e
eeuw, maar de oorsprong was
veel eerder. Een bezoek aan dit
kasteel is de moeite waard, aan
de ingang is een 18e eeuwse
wapenfabriek. NB: Je kunt tot
bijna bovenaan rijden met je
auto of het klimmetje naar boven
vanuit het dorp te voet doen.
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Eettips
Restaurant
La Estación
San Pablo de Buceite is een
klein dorp maar het heeft
wel een beroemd restaurant!
La Estación, het sfeervolle
restaurant in het voormalige
treinstation is door de Guardian
zelfs vermeld in een top 10 van
treinstationrestaurants!
Restaurant Laestacion
Estación
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Een verrukkelijke ontdekking is
Platero & Co in Gaucín, gerund
door de Nederlandse Barry en
Hellen. Mooie, internationale
gerechten van de beste lokale
producten (kastanjes, kersen,
champignons, geitenkaas,
vijgen). Vanaf het terras heb
je fantastisch uitzicht over de
Sierra de Grazalema.
Restaurant Platero
platero & Co
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Restaurant
Platero & Co
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El Diplomatico Feo
(Geen Cashback)
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Verblijf
Op 30 kilometer ten zuiden van
La Sauceda, net voor het dorpje
San Pablo de Buceite, runnen
de Canadese Bruce en Ingrid
een fraaie B&B met 4 kamers:
El Diplomatico Feo. Zij zijn beide
fervente wandelaars en kunnen
je ook veel tips geven voor de
omgeving.
El Diplomatico Feo

home

Verblijf
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Sociale
media
Facebook

Instagram

Linked In

pinterest

twitter
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Ardanza Media BV
Postbus 1089
1400 BB Bussum
Nederland
Tel: +31 (0)6 278 63 776
email walking cadiz
info@walkingcadiz.com
www.walkingcadiz.com
www walking cadiz
www.ardanza.nl
www ardanza
KVK 30178274
27

home

Contact

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:
email walking cadiz
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
www ardanza
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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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