
Naast wereldberoemde steden als Sevilla 
en Granada heeft Andalusië ook een ander 
gezicht. In het achterland van Málaga liggen 
de natuurparken Sierra de Las Nieves en 
Sierra de Grazalema. Tussen ruige pieken, 
diepe canyons en opvallend groene bossen 
vind je hier stralend witte dorpen. 

TEKST EN FOTO’S   JAAP SCHOLTEN

Witte dorpen
Andalusië

in ruige siërra’s

Het andere
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DDDe website van hotel Casa de las Piedras in het dorp 
 Grazalema heeft een link die je nou niet direct in het zui-
den van Spanje verwacht: ‘wat te doen op regenachtige da-
gen?’ Maar toch, in de Sierra de Grazalema valt jaarlijks 
meer dan 2000 mm neerslag, en dat is ruim twee keer zo 
veel als in Nederland. Zelfs de Ardennen kunnen daar nog 
een puntje aan zuigen. De reden? Het is precies hier dat de 
Atlantische depressies voor het eerst tegen de bergen aan-
botsen. Maar geen paniek, bijna alles valt in de winter-
maanden. Dan komt het af  en toe met bakken uit de lucht. 
In het voor- en najaar is het over het algemeen lekker 
weer en in de zomer is het tussen de 35 en de 40 graden.

Oogverblindend wit
De Sierra de Grazalema is niet alleen een ruim 50.000 hec-
tare groot natuurpark, maar ook een Unesco-biosfeer-
reservaat, een roofvogel- en steenbokkenparadijs, én het 
is beroemd om de unieke Spaanse zilverspar, die het park-
logo siert. Het is een echt kalkgebergte met grillige rots-
partijen, abrupte hoogteverschillen, ravijnen en grotten, 
waarvan sommige duizelingwekkend diep. Verspreid in 
de bergen liggen sneeuwwitte dorpen, pueblos blancos in 
het Spaans, waarvan de geschiedenis teruggaat tot de 
 Arabische periode of  zelfs daarvoor. Grazalema is er een 
van en is de trotse houder van de ‘nationale prijs voor 
dorpsverfraaiing’. De huizen zijn stuk voor stuk oogver-
blindend wit en planten staan in potten voor de deur. Het 
gemeentehuis heeft allure en de 1000 jaar oude kerk nog 
meer. Leuke winkeltjes verkopen olijfolie, honing, topkwa-
liteit Spaanse ham (jamón), zelfgemaakte jam en tamme 
kastanjes. Het leven is er allesbehalve gehaast.
De dorpen in de Sierra bezitten geen grootse monumen-
ten. Benamahoma heeft een watermuseum en in het foto-

BOSSENBOSSENBOSSENBOSSEN
DE SPAANSE ZILVERSPAR
Grazalema en Las Nieves hebben hun beschermde status als 
Unesco-biosfeerreservaat behalve aan steenbokken, roofvogels en 
bijzondere geologische natuurverschijnselen te danken aan de 
Spaanse zilverspar. Deze boom is een erfenis uit de ijstijden, toen het 
in Zuid-Europa een stuk frisser en natter was dan nu. De pinsapo, 
zoals deze spar in het Spaans heet, heeft zich door het speciale 
microklimaat kunnen handhaven in de bergen bij Ronda. Hij kan ruim 
30 meter hoog worden. De mooiste zilversparbossen zijn de Sierra 
del Pinar tussen Grazalema en Benamahoma, en het Pinsapar de los 
Lajares bij Yunquera.

genieke Zahara de la Sierra balanceert een Moors kasteel 
op een rots, maar dat is het wel zo’n beetje. Je komt hier 
voor de sfeer, de rust en de gezelligheid. En ook om lekker 
te eten. Everzwijn met paddenstoelen bijvoorbeeld of  
‘potaje’, een stevige soep van kikkererwten, vlees en 
groenten. De kazen en de hammen zijn er evenmin te ver-
smaden. De traditie van deze gerechten gaat ten minste 
tien generaties terug. Bijkomstig voordeel: zo’n maaltijd is 
een goede bodem voor een stevige wandeling door de na-
tuur, want daarvoor kom je hier natuurlijk ook.

La Garganta Verde
Wij verkenden diverse wandelroutes in Grazalema, waar-
onder die door de Sierra del Pinar en die van Grazalema 
naar Benaocaz. Prachtig, maar boven aan onze lijst staat 
La Garganta Verde (de groene kloof). Dit pad begint langs 
de weg van Grazalema naar Zahara de la Sierra, op zich al 
een adembenemend traject. Het begin van de wandeling is 
ontspannen. Links en rechts mooie uitzichten en wat de 
naam van de kloof  al doet vermoeden, het is er groen, het 
hele jaar door, want vrijwel alle bomen en heerlijk geu-
rende mediterrane struiken zijn wintergroen. Opeens 
gaat het pad steil naar beneden, want de canyon is 400 me-
ter diep. Hier en daar is het pad gezekerd met leuningen 
en ijzeren treden. Gieren zweven op nog geen 20 meter 
 afstand door de lucht en op een richel kijkt een groepje 
steenbokken nieuwsgierig toe. Eenmaal beneden is er eeu-
wige schaduw. De luchtvochtigheid wordt met de minuut 
hoger en de temperatuur lager. De route gaat nog een stuk 
verder door een donkere rivierbedding tot La Ermita (de 
kapel), een gigantische open grot. De sfeer is er mysteri-
eus. Het enige wat je hoort zijn druppels vallend water 
en af  en toe een vogel. In geen velden of  wegen is er 

LINKSBOVEN De 
sierra’s zijn met het 
ruige landschap bij 
uitstek geschikt voor 
wandelingen, zoals in 
de Garganta Verde
LINKSONDER 

Vejer de la Frontera, 
de koningin van de 
witte dorpen 
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 iemand te bekennen, of  zou er toch ergens een verdwaalde 
‘bandolero’ tevoorschijn komen… De weg terug is dezelf-
de. De gieren zweven nog steeds ongestoord door de lucht, 
de steenbokkenfamilie is verdwenen.

Bandietenromantiek
Ten oosten van de Sierra de Grazalema ligt de Sierra de 
las Nieves en precies ertussenin het stadje Ronda. Het 
hele gebied was in de 19e en vroege 20e eeuw razend popu-
lair bij schrijvers en andere reizigers die op zoek waren 
naar romantiek en avontuur. Zij zagen het omliggende ge-
bied en Ronda als exotisch en spannend met ruige bergen, 
zon, smokkelaars, bandieten, puissant rijke hertogen, 
stierenvechters, oogverblindend mooie vrouwen en fl a-
menco. De bevolking stond bekend als impulsief, mystiek 
en gedeeltelijk van Arabische en zigeunerafkomst. 
Washington Irving, Prosper Merimeé, Richard Ford, 
 Gustave Doré, Rainer Maria Rilke en de Engelse premier 
Benjamin Disraeli lieten zich allemaal inspireren door 
deze romantische en pittoreske streek. Dat de werkelijk-
heid weleens anders was, deed daar weinig aan af.
Vooral de verhalen over bandoleros spraken tot de ver-
beelding. De beroemdste bandiet was José María ‘El Tem-
pranillo’, de Robin Hood van de siërra’s. Wanneer hij een 
koets overviel, hielp hij eerst de vrouwen galant naar een 

plek in de schaduw van een steeneik. Nooit kwamen er 
grove woorden over zijn lippen en altijd zorgde hij ervoor 
dat de reizigers genoeg geld overhielden om het volgende 
dorp te bereiken. Die bandieten waren zo slecht nog niet. 
De laatste bandolero, Pasos Largos (grote stappen), over-
leed in 1934 ergens in een grot.
Wie vandaag de dag door de Garganta Verde loopt, de weg 
neemt van Ronda naar El Burgo, voor een van de tiental-
len spelonken en grotten staat of  rondzwerft over de 
 Llanos del Republicano in de Sierra de Grazalema, kan 
zich vast en zeker nog iets voorstellen bij deze romanti-
sche bandietentijd. In Ronda is een bandolero-museum 
en een monument ter herinnering aan de ‘viajeros román-
ticos’, de romantische reizigers.

Kuuroord Tolox
Ook de Sierra de las Nieves is een biosfeerreservaat. In 
het parklogo staat een steenbok. Er schijnen er een paar 
1000 rond te lopen, maar de steenbokken zijn net bandole-
ros: ze houden zich altijd goed schuil, en dus zullen de 
meeste bezoekers het moeten doen met een van de bron-
zen exemplaren die hier en daar op de dorpspleinen staan. 
Aan de oostkant van de Sierra liggen drie witte dorpen: El 
Burgo, Yunquera en het kuuroord Tolox, ver van de hoofd-
weg, in een diep en steil dal. Het leven lijkt goed hier in 

LINKS Even een terrasje pikken op het 
dorpsplein van Grazalema
RECHTS Steil naar beneden de 
Garganta Verde in 
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Tolox. Er is nog een ouderwetse bakker, een slager, een 
postkantoor, een bibliotheek met een etnografi sch muse-
um, een kapper, een school en zelfs een schoonheidssalon. 
Een vrouw verkoopt granaatappels aan de voordeur en 
grootouders brengen de kleinkinderen naar school. Een 
ontbijtje – met koffi e, vers sinaasappelsap en in een hout-
oven gebakken brood met olijfolie en tomaat – kost !2. Net 
als in Grazalema lijkt stress hier een onbekend fenomeen. 
 Tolox is sinds de 19e eeuw een bekend kuuroord. De room-
kleurige spa met het heilzame water is klein, maar fi jn en 
ligt idyllisch aan een beek met mooie watervallen.

Onmogelijke liefde
Net als de Sierra de Grazalema is de Sierra de las Nieves 
een paradijs voor de wandelaar. Ook mountainbikers ko-
men goed aan hun trekken: diverse onverharde wegen 
gaan dwars door het natuurpark. Vanuit Yunquera, een 
gezellig wit dorp zonder al te veel pretenties, verkenden 
wij het Pinsapar de los Lajares, een soort oer(zilverspar-
ren)bos, en vandaaruit de Peñón de los Enamorados. Er is 
in Spanje vrijwel geen gebergte of  er is wel zo’n ‘rots van 
de verliefden’. Steevast is er een legende aan verbonden 
van een onmogelijke liefde tussen een schattig christelijk 
meisje en een galante islamitische jongen, beiden uit ge-
goede families. En altijd eindigt het verhaal met een dra-
matische sprong van de rots.
Een andere mooie wandeling is die naar en rond de 
 Pinsapo de las Escalaretas, 500 jaar oud en met een diame-
ter van 5 meter de opa van alle zilversparren. De ligging in 
de woeste siërra is zonder meer prachtig, maar de boom 
zelf  heeft zijn beste tijd overduidelijk gehad.
Het decor van Pinsapo de las Escalaretas is de Torrecilla, 
met 1917 meter de hoogste berg van de siërra’s. Wij ver-
kenden de top vanaf  recreatieterrein Los Quejigales, een 
winderige wandeling over woeste hoogten. Is het aan de 
Costa del Sol waarschijnlijk nog weer voor korte mouwen, 
hier zijn een windjack en muts geen overbodige luxe. 
Maar het uitzicht is, hoe kan het ook anders, spectaculair. 

Je ziet Tolox, Yunquera, de Middellandse Zee, de rots van 
Gibraltar, Afrika en, in volle glorie, Sierra de Grazalema. 

Duizelingwekkend koningspad
Het hoort niet meer bij de Sierra de las Nieves, maar wel 
bij het kalkmassief  van het Betische gebergte en is een 
 absolute must: de Desfi ladero de los Gaitanes. Dit is een 
canyon van 250 meter diep, enkele kilometers lang en op 
sommige plekken niet meer dan 10 meter breed. In 

LINKS El Burgo aan de voet van de Sierra de Grazalema 
ONDER Balneario, het kuurbadhuis van Tolox; hongerige berggeit in Garganta Verde

Gieren zweven op 
nog geen 20 

meter afstand 
door de lucht 
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het begin van de 20e eeuw werd hier een waterkrachtcen-
trale aangelegd. Onderdeel van het project, destijds een 
waar staaltje van civiele techniek, was een pad dat op dui-
zelingwekkende hoogte tegen de loodrechte canyonwand 
aan werd geplakt. Sinds koning Alfonso XIII zich over het 
pad waagde kreeg het de naam El Caminito del Rey, het 
paadje van de koning. Het raakte in onbruik, daarna in 
verval, werd afgesloten en borden waarschuwden voor 
 levensgevaar. Desondanks was er altijd wel een waaghals 
die dacht dat het wel meeviel, met hachelijke situaties en 
de nodige ongevallen tot gevolg. 
Inmiddels mag aannemer Sando voor !2,5 miljoen het pad 
in ere herstellen. De eerste paar 100 meter, tot aan de brug 
die op 100 meter hoogte de kloof  overspant, zijn klaar. 
Het ziet er degelijk, maar nog steeds even duizelingwek-
kend uit. Het is de bedoeling dat de achterkleinzoon van 
Alfonso XIII, de huidige koning Felipe, in 2015 het nieuwe 
pad feestelijk opent. 
Behalve voor avonturiers is de canyon ook aantrekkelijk 
voor liefhebbers van spoorwegromantiek, want de trein 
van Málaga naar  Ronda gaat er ook doorheen. Vanuit de 
puingaten en vanaf  de bruggen kun je af  en toe een glimp 
van ‘el caminito’ opvangen. Een paar 100 meter van de 
kloof  ligt het treinstation El Chorro. Wie zin heeft in een 
stevige wandeling, zonder levensgevaar, kan vanaf  hier 
GR249 volgen naar het dorp Ardales. Deze Spaanse versie 
van een NS-wandeling gaat door een bizar zandsteenge-
bied vol grotten, hoge pieken en bos en komt ook langs de 
prehistorische nederzetting Bobastro.
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WANDELEN IN DE SIERRA
De Sierra de Grazalema en de Sierra 
de las Nieves (en ook de Desfi ladero 
de los Gaitanes) zijn goed ontsloten 
voor wandelaars. Er zijn onder ande-
re drie rood-wit gemarkeerde lange-
afstandswandelpaden, in het Spaans 
Gran Recorrido (GR). GR243 (Sierra 
de las Nieves) gaat van Ronda naar 
Istán via El Burgo, Yunquera en Tolox. 
GR249 (Gran Senda de Málaga) 
doorkruist de provincie Málaga; het 
traject van El Chorro naar Ardales 
is erg mooi. GR7 gaat dwars door 
Andalusië van El Burgo via Ronda 
naar Cortes de la Frontera. 
Behalve deze langeafstandspaden 
zijn er meer dan 30 senderos (pa-

den) uitgezet, die variëren in lengte 
van 1 tot ruim 15 kilometer. Ze staan 
allemaal op www.ventanadelvisitan-
te.es, de site van de Andalusische 
natuurgebieden. Van alle senderos 
kun je een pdf met beschrijving en 
kaart downloaden en van een aantal 
ook een gps-track. De Engelse verta-
ling van de site is wat gebrekkig en 
incompleet, maar met de beschrij-
ving en uitstekende markering in het 
veld kom je er prima uit. 
Goede wandelkaarten zijn de Sierra 
de Grazalema (2014) en Sierra de 
Las Nieves (2004) van Editorial 
Penibética; van beide is er een En-
gelse versie. Ze zijn verkrijgbaar in de 
bezoekerscentra, hotels en winkels. 

Wij hebben delen verkend van de 
drie GR´s en meer dan tien sen-
deros; allemaal uitstekend gemar-
keerd en aangegeven. Bij de begin-
punten staan informatiepanelen.
Als laatste zijn er nog de geel-wit 
 gemarkeerde korteafstandswandel-
paden (PR, Pequeño Recorrido in 
het Spaans) en de groen-wit gemar-
keerde lokale wandelpaden (SL, 
Sendero Local). 
Voor een aantal wandelingen in de 
Sierra de Grazalema (Pinar, Gargan-
ta Verde, Torreón) is schriftelijke 
 toestemming nodig. Die kan per tele-
foon (956 70 97 33) bij het bezoe-
kerscentrum in El Bosque worden 
aangevraagd, ook in het Engels.
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TOPSELECTIE OVERNACHTEN

REIZEN & PRIJZEN

Grazalema. Kwartier lopen naar het 
dorpscentrum.
693 06 49 18, www.villadegraza-
lema.com, !50, T: 8.

5. CASA DE LAS PIEDRAS

Voor wie in het dorp wil zitten. 
Sfeervol familiehotel met keurige 
kamers; restaurant met een oer -
degelijke en traditionele keuken. 
Geen zwembad.
956 13 20 14, www.casadelaspiedras.
es, !50, T: 8,2.

GRAZALEMA-ZAHARA DE LA 

SIERRA 

6. CORTIJO SALINAS 

Voormalige chique herenboerderij 
(cortijo) halverwege Grazalema en 
Zahara. Mooi gelegen en op en top 
Andalusisch; er is zelfs nog een 
arena voor stieren.
95 21 14 92 23, www.cortijosalinas.
com, !80, T: 8,5.

ZAHARA DE LA SIERRA 

7. MOLINO EL VÍNCULO 

Boerderij met een olijfpers die nog 
steeds in gebruik is. Drie sfeervol 
ingerichte vakantiehuizen (4-12 
personen) met uitzicht over het 
stuwmeer.
956 12 30 02, www.molinoelvinculo.
com, !90, T: 8,2.

Wij bezochten 15 landelijke accom-
modaties en selecteerden er 7. 
Achter de vanafprijs voor een twee-
persoonskamer staat een T gevolgd 
door een cijfer. Dat is de gemid-
delde waardering van gasten die 
boekten via een boekingssite. Kies 
voor de telefoonnummers 00 34. 
Tenzij anders vermeld hebben de 
accommodaties een zwembad. 
Meer adressen staan op www.
dereisgids.nu. Van de bezochte 
campings vonden wij Tajo Rodillo in 
Grazalema veruit de beste.

RONDA 

1. LA FUENTE DE LA HIGUERA 

Het meest romantische hotel in 
Andalusië volgens de site en dat zou 
best eens waar kunnen zijn. Stijlvol 
hotel van Nederlandse eigenaars. 
Alles tot in de puntjes verzorgd. 
Uitstekend restaurant. Onze favoriet.
952 16 56 08, www.hotellafuente.
com, !130, T: 9,5.

TOLOX 

2. CERRO DE HIJAR

Sfeervol hotel in een karakteristiek 
Andalusisch landhuis. Mooie ligging 
hoog boven Tolox. Goed restaurant 
en ontbijt met zelfgemaakte lokale 
producten.
952 11 21 11, www.cerrodehijar.com, 
!60, T: 8,5.

3. HOTEL DEL BALNEARIO

Hotel-kuuroord sinds 1870, gereno-
veerd in 2012. Mooi en stijlvol met 
een enorme tuin; een oase van rust. 
Het complex is van november tot 
april gesloten.
952 48 70 91, www.balneariodetolox.
com, vanaf !80, T: 9,3.

GRAZALEMA 

4. VILLA DE GRAZALEMA

Complex met zowel hotelkamers als 
vakantiehuisjes. Rustieke inrichting; 
alle kamers hebben uitzicht op 

eigenaar van La Fuente 
de la Higuera: ‘De heuvels van de 
siërra’s van Ronda zijn dag in dag 
uit een panorama van visuele 
schoonheid en rust, en de bewoners 
van de dorpjes om ons heen een 
voorbeeld van traditionele waarden.’

 POM PIEK--

BESTE REISTIJD Voor- en najaar zijn 
de beste tijd; de temperatuur is dan 
aangenaam en de natuur op zijn 
mooist. De zomermaanden zijn heet 
en in de winter valt er veel neerslag.
AUTO Van Utrecht naar Ronda via 
Bordeaux: 2285 kilometer.
VLIEGEN Málaga is het beste 
uitgangspunt voor dit gebied. 
Iberia, Ryanair, Vueling en Transavia 
verzorgen dagelijks vluchten vanaf 
Schiphol, Rotterdam en Eindhoven. 
Retour vanaf !150. Vliegen op Sevilla 

en Jerez de la Frontera kan ook.
AUTOHUUR Een auto in de 
compacte klasse bij Holiday Cars 
kost circa !350 per week all-in.
ENTREES De entree voor de etno-
grafi sche musea in de dorpen is 
nooit meer dan !3. Cueva de la 
Pileta !8.
REISAANBOD SNP Natuurreizen, 
www.snp.nl, biedt  een achtdaagse 
wandelreis in de Sierra de Graza-
lema aan.
REISINFORMATIE Uitgebreide 
informatie in het Engels, inclusief 
alle wandelroutes op www.ventana-
delvisitante.es. Meer algemene infor-
matie op www.sierranieves.com; 
www.andalucia.org; www.juntade-
andalucia.es en www.cadizturismo.
com. De natuurparken hebben 
bezoekerscentra in El Bosque, 
Cortes de la Frontera, Grazalema, 
Tolox en Yunquera.
Goede Nederlandstalige reisgidsen 
zijn de uitgebreide ANWB Ontdek 
Andalusië (2013, 288 pag., !16,95) 
en de beknopte Kosmos Wat & Hoe 
Andalusië (2013, 190 pag., !9,95).
ETEN & DRINKEN Gemiddelde 
prijzen in !
Café con leche 1, glas wijn 1,30, 
dagmenu 12, fl es wijn vanaf 8.

ACTIEFNATUUR RUST 
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