
Toerend door Andalusië kun je veel kanten op. Wij kozen voor het  
uiterste zuiden: een geweldige combinatie van ruige bergen en goudgele 

stranden. Een rit langs kloven, kalkstenen rotsformaties, op-en-top  
Spaanse stadjes – Gibraltar daargelaten – en de immer blauwe zee.

door ANdALUSIË
ROADTRIP
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 K
oNINGSpAd
De rij voor de Caminito del 
Rey is eindeloos. We hebben 
entreetickets voor de vroege 
middag, maar ons is verteld 
dat we het desondanks in  

de ochtend kunnen proberen. Met de 
wetenschap dat deze imposante kloof  
de afgelopen dagen vaak onverbiddelijk 
gesloten werd vanwege te harde wind, 
willen we koste wat kost voorkomen dat 
dit grandioze natuurspektakel aan onze 
neus voorbij zal gaan. Slechts een man of 
zestig wordt er per halfuur doorgelaten, 
het ziet er somber voor ons uit. Maar 
dan, om klokslag elf uur, krijgen we een 
seintje. Snel die verplichte helm en 
bijbehorend haarnetje op en dan sluiten 
we aan bij de groep die zojuist het hek 
door is gegaan. We duiken de kloof in  
en het is een en al “oh!” en “ah!” 
Het is zó indrukwekkend dat je de 
neiging hebt niet door te lopen, om zo 
lang mogelijk te kunnen genieten. Het 
smalle, solide plankenpad hangt als het 
ware aan de loodrechte rotswanden. Een 
meter of honderd beneden ons stroomt 
de groenkleurige Guadalhorce-rivier.
Dit is het pad dat in 1921 door koning 
Alfons XIII werd bewandeld. Vandaar de 
naam, ‘Koningspad’. Hem viel namelijk 
de eer ten deel om de inwijding van de 
nieuwe stuwdam bij te wonen, en die 
kon alleen worden bereikt over dit pad, 

dat ter vergemakkelijking van het 
onderhoud aan de waterkrachtcentrale 
was aangelegd. Met de tijd raakte het 
pad in verval en het werd uiteindelijk 
gesloten. Toch bleven waaghalzen het 
pad bedwingen, met fatale ongevallen tot 
gevolg. Na de grondige renovatie en de 
heropening in 2015 werd het rotswand-
pad vanaf dag één een daverend succes. 
Van heinde en verre komen bezoekers 
om deze Andalusische trekpleister te 
bewonderen. Ondertussen is het hard 
gaan waaien. Mensen van de beveiliging 
assisteren ons bij het passeren van de 
brug die de kloof omspant. En bezoekers 
met middagtickets? Die worden zonder 
pardon onverrichter zake weggestuurd… 

IcoNISchE brUG
Onze roadtrip door het uiterste zuiden 
van Andalusië was een dag eerder al 
fenomenaal begonnen met een bezoek 
aan El Torcal de Antequera. We waren er 
direct heen gereden na aankomst op de 
luchthaven van Málaga. Een miljoenen 
jaren oud, woest kalkstenen massief met 
een hoogte tot maar liefst 1370 meter, 
waar de rotsformaties veel weg hebben 
van versteende oerdieren. De duidelijk 
gemarkeerde gele route bracht ons langs 
prachtige door wind en regen gevormde 
gesteentes, door nauwe kloven en over 
groene weides omringd door loodrechte, 
torenhoge rotspieken. >

Openingspagina’s: wandelen langs de  
Senda Litoral, het kustpad van Marbella. 
deze  pagina, met de klok mee: Cádiz telt 
vele  terrasjes; het einde van de Caminito  
del rey; het ravijn langs het Koningspad. 
rechterpagina: de Basílica de Santa Maria  
de la asunción in arcos de la Frontera.
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Door een landschap vol kurkeiken rijden 
we linea recta af op nog zo’n bijzondere 
kloof: de Tajo de Ronda. De kloof die  
de befaamde stad Ronda in tweeën splijt, 
maar het is vooral de iconische 18de-
eeuwse brug die de kloof omspant, de 
bijna honderd meter hoge Puente 
Nuevo, die hier glorieus de show steelt. 
Het is vroeg in de avond als we aan-
komen, net op tijd voor een eerste 
kennismaking met deze hoog op een rots 
gelegen stad. De rand van de rots ligt 
erbij als een enorm balkon, waarlangs het 
geweldig flaneren is met steeds weer dat 
weidse uitzicht op het vlakke land diep 
onder ons. We passeren de brug en 
kijken vol verwondering de diepte in.  
De volgende dag lopen we rotsafwaarts, 
naar waar de rivier stroomt, voor die 
schitterende frontale blik op de brug, 
zoals je ’m vaak op foto’s tegenkomt.  

Het ultieme panorama waarvoor menig 
toerist de omweg naar de stad Ronda 
maar wat graag maakt.

door dE bErGEN
We vervolgen onze roadtrip door een 
wonderschoon landschap van olijfbomen. 
En dan wordt het serieus klimmen. We 
doorkruisen de ruige Sierra de Graza-
lema, op weg naar het dorpje Grazalema, 
dat op een hoogte van ruim achthonderd 
meter ligt en omringd wordt door 
puntige bergtoppen. Een van de aller-
natste plekken van Spanje, waar het in  
de winter bovendien vaak sneeuwt. Maar 
niets van dit alles vandaag. Tijdens ons 
bezoek is het lente, en we zitten dan  
ook prinsheerlijk op het grasveld aan de 
voet van het dorp, te genieten van een 
welverdiende picknick. 
De rit door de bergen is fantastisch. 

Slingerend gaat het, bergop, bergaf. Het 
gebergte is smal, en voor we het weten 
dalen we alweer af naar de laagvlaktes, 
op weg naar het witte stadje Arcos de la 
Frontera. Arcos met de auto, dat is een 
uitdaging. We doen een poging het 
centrum te bereiken, maar geven het al 
snel op. Dan maar een stukje lopen. De 
straatjes van dit boven op een rots 
gelegen stadje zijn ongelooflijk nauw en 
bochtig, een knappe chauffeur die hier 
zonder brokken te maken doorheen weet 
te manoeuvreren. Maar wát een uitzicht! 
Op de stuwmeren, op de rivier diep 
onder ons en op het omringende vlakke, 
groene landschap.

WoELIGE coSTA
We beginnen naar de kust te verlangen, 
en dat komt goed uit, want de volgende 
stop is Cádiz, gelegen aan de woelige 

DOOR een lAnDschAP vOl kuRkeIken RIjDen we Af 
OP nOg een bIjzOnDeRe klOOf: De TAjO De ROnDA

>

Costa de la Luz. Een marinestad, die 
vooral belangrijk werd nadat de handel 
met Amerika werd verlegd van Sevilla 
naar Cádiz vanwege de verzanding van 
de Guadalquivir-rivier. We parkeren de 
auto en struinen de hele kust af: het is 
één grote, aangename wandelpromenade.  
In de verte zien we het mooie Castillo 
San Sebastian liggen, een voormalig 
 forteiland dat nu door een dijk met de 
stad is verbonden. Op de stadsstranden 
signaleren we al enkele diehards in 
badkleding. 
Dan volgt het fenomenale uitzicht op de 
majestueuze witte kathedraal met de 
oranjegele koepel, gebouwd ter ere van 
de nieuwe status als belangrijke handels-
stad. Via het oude centrum, met de  
vele pleinen, terrasjes, restaurants en 
winkeltjes lopen we terug. Een enkele 
straatartiest vermaakt de mensen op de 
terrassen. Een op-en-top Spaanse stad,  
is onze conclusie, die zich niets aantrekt 
van het toerisme. Nee, Cádiz trekt 
daarentegen zijn eigen plan wel.
De allermooiste stranden vinden we de 

volgende dag in wat zuidelijker richting. 
Bij de vuurtoren, de Faro de Trafalgar, 
kijken we uit over het eindeloze, goud-
gele strand van Zahora. De heldere zee  
is wild en de witte schuimkoppen zien er 
dreigend uit. De perfecte uitdaging voor 
kitesurfers die in groten getale aanwezig 
zijn op het aan de andere zijde van de 
vuurtoren gelegen uitgestrekte strand 
van Los Caños de Meca. 
We vervolgen onze weg door het met 
pijn- en olijf bomen beboste natuurpark 
La Breña y Marismas del Barbate, en 
parkeren de auto voor een korte wande-
ling door het bos naar de oude toren, de 
Torre del Tajo, die fier boven op een 
ruim honderd meter hoge rots staat. En 
wederom, het begint bijna saai te 
worden, is het uitzicht niet te versmaden. 
Overnachten doen we in Tarifa, een klein 
ommuurd wit stadje vanwaar we recht 
tegen het hoge Marokkaanse Rifgebergte 
aan kijken. Snelle veerboten in de haven 
brengen je in ruim een halfuur naar de 
stad Tanger, alwaar een totaal andere 
wereld op je wacht. 

Links: in ronda steekt de rand van de rots uit 
als een enorm balkon. Boven: de schitterende 
frontale blik op de brug van ronda. 
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cUrIoSITEIT bovEN 
SchooNhEId
Gibraltar, ik was er altijd al reuze-
benieuwd naar. Ik lees dat deze stad 
eigenlijk meer een curiositeit is dan een 
schoonheid. Dat willen we wel eens zien. 
Slechts drie kwartier na ons vertrek uit 
Tarifa parkeren we de auto – zoals het 
advies luidt – op een uitgestrekt parkeer-
terrein in La Linea de la Concepción, op 
loopafstand van de grens. Een goede tip, 
want de file om het Britse schiereiland 
binnen te komen is ellenlang. We passe-

ren twee douaneposten, en dan volgt 
direct de eerste curiositeit: het overste-
ken van de start- en landingsbaan van 
het vliegveld van Gibraltar. Komt er een 
vliegtuig aan, dan gaan de slagbomen 
dicht. Easy does it. Een originele rode 
Britse telefooncel herinnert ons aan het 
feit dat we nu echt Spanje hebben 
verlaten. Op het eerste gezicht een 
rommelige stad vol toeristen en souve-
nirs. Niks moois aan inderdaad, dus 
besluiten we maar meteen aan de 
beklimming van die indrukwekkend 
steile rots te beginnen, bekend om de 
grote populatie berberapen, die nergens 
anders in Europa voorkomen.
Al gauw genieten we van een fantastisch 
uitzicht op de stad, de haven en de lucht-
haven. We vervolgen onze weg over de 
toppen van de rots, langs militaire bouw - 
werken, kanonnen en tunnels. Op de 
steile trappen van de Charles V-muur, 
zien we ‘onze’ eerste apen. Het is even 
wennen, een aap passeren die pontificaal 
op een traptrede zit, je indringend 
aanstaart en lijkt te denken: ik ga echt 
niet voor je opzij hoor! Ik herinner me 
ergens te hebben gelezen dat de apen 
agressief kunnen zijn, dus laat ik mijn 
camera maar even achterwege. Maar ze 
gedragen zich stuk voor stuk zoet. Dan 
volgt het uitzicht op de steile oostkust 
van het schiereiland vanaf de onlangs 
geopende Skywalk. Werkelijk adembene-

mend. Heel in de verte zien we de mooie 
stranden van de populaire Costa del Sol. 
Over de smalle Mediterranean Steps, 
een stenen pad dat ooit door het Britse 
leger is aangelegd, gaat het vervolgens 
aan de zuidzijde van de rots in sneltrein-
vaart weer naar beneden. Ter afsluiting 
van deze toch wel inspannende, maar o 
zo mooie wandeling, lopen we terug 
door Main Street, waar het een drukte 
van jewelste is met winkelende toeristen. 

FIETSEN LANGS dE KUST
Het is fijn rijden over de snelweg, langs 
de drukke Costa del Sol, met steeds  
weer dat prachtige zicht op de helder-
blauwe zee. Marbella wordt de laatste 
stop van onze roadtrip, een mooie 
afsluiting van onze toer door het uiterste 
zuiden van Andalusië. 
In het chique Marbella is het heel fijn 
fietsen langs de Senda Litoral, het 
kustpad dat nog in de maak is en 
uiteindelijk een indrukwekkende twee-
honderd kilometer lang zal zijn. Het is 
maar een kleine zeven kilometer fietsen 
naar de jachthaven van Puerto Banús, 
waar de rich and famous hun luxejachten 
hebben liggen en hun dure kleding 
kopen. Op ons gemak fietsen we terug, 
stoppen om een ijsje te eten en kijken 
dromerig uit over de kalme zee. Geen 
betere manier om na te genieten van een 
bijzondere reis dan dit. •

Linkerpagina, met de klok 
mee: het witte stadje arcos 
de la Frontera; uitzicht vanaf 
de Skywalk op de steile 
oostkust van Gibraltar.  
deze pagina, boven: de 
majestueuze witte kathedraal 
van Càdiz met de oranjegele 
koepel; onder: het 
palmenstrand van Marbella. 
Volgende pagina: uitzicht bij 
de vuurtoren over het 
goudgele strand van Zahora.

>
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ETEN & SLApEN
cAmInITO Del Rey
• hotel mesón la Posada del  
conde*** - el chorro
Gelegen tussen twee stuwmeren 
en met een eigen restaurant. 
hoteldelconde.com

• hostal el cruce - Ardales
Eenvoudig pension met populair 
restaurant. 
ardaleselcruce.com

ROnDA
• Parador de Ronda****
Luxe kamers met magnifiek uitzicht 
over de kloof, plaza de España. 
parador.es

• hotel Andalucia*
Eenvoudig, vriendelijk hotel aan 
de rand van de stad, goede 
parkeer gelegenheid. 
19 Martínez Astein Av.
hotel-andalucia.net

ARcOs De lA fROnTeRA
• hotel el convento** 
Uniek: in een voormalig klooster, 
midden in het oude centrum. 
Calle Maldonado 2.
hotelelconvento.es

• Taberna jovenes flamencos
Authentiek eten in populair klein 
restaurant midden in het oude 
 centrum. Tapas en streekgerechten.
Calle Dean Espinosa 11

• hotel nomadas**
Aan de A314 tussen vejer de la 
Frontera en barbate aan de costa 
de la Luz. Modern hotel, heerlijk 
verwarmde kamers in de winter, 
ruime parkeergelegenheid.
Carretera Vejer - Barbate, Km 3.7. 
Via booking.com

• camping buganvilla
Aan de A7, zes kilometer van 
Marbella. Eenvoudige vier-

persoonsbungalows van alle 
 gemakken voorzien, met ruime 
 veranda. Twee zwembaden. 
campingbuganvilla.es

• Restaurante miguel y maria 
da sergio
Zes kilometer van Marbella, aan 
een van de mooiste stranden van 
de costa del Sol. 
Costabella Playa. restaurante 
 miguelymariadasergio.com

AUTohUUr 
Autohuur bij Sunny cars biedt 
voordelen, vooral dankzij de all-
in-formule die garandeert dat je 
volledig verzekerd op reis gaat. 
Geen verborgen kosten of aanvul-
lende verzekeringen ter plaatse. 
En om nog onbezorgder op reis te 
gaan is er een pakket waarbij het 
huurcontract al klaarligt en je cre-
ditcard tonen en een waarborg-
som niet nodig zijn. sunnycars.nl

cAMINITo dEL rEY
Entreetickets (B10, met gids B18) 
zijn vaak al maanden van tevoren 
uitverkocht, maar soms kan je 
 lokale hotel (in Ardales bijvoor-
beeld) uitkomst bieden bij een last-
minutebezoek. de wandeling is  
7 kilometer: 2 tot aan de start,  
3 door de kloof en de laatste  
2 naar de halte vanwaar een bus 
terug naar de autoweg rijdt. Meer 
informatie (hun Facebook pagina 
is overigens het meest up-to-date, 
vooral voor sluiting i.v.m. 
weersomstandig heden) en tickets 
via: caminitodelrey.info

rEIZEN
Met Transavia vlieg je in  
2,5 uur rechtstreeks naar Málaga. 
transavia.com

MEEr INForMATIE
torcaldeantequera.com,
visitgibraltar.gi, sendalitoral.es

TIpS & AdrESSEN


