
 
 ————————————REISVERSLAG 
 
Sevilla Cordoba, een uitdagende fietstocht met gezin door het Spaanse land  
 
We hebben al veel km’ers weggetrapt met zijn vieren. Trekkings met tent en af en toe een ‘echt dak’  
ter afwisseling. Eigen routes, maar ook de bordjes volgend van bijvoorbeeld de Kattegattleden en de 
Alpen Adria Radweg. Dit voorjaar voor het eerst naar Spanje, de rustige streek van Andalusië. Eind 
april zijn de temperaturen daar al wat aangenamer. Overwegingen van reizen met de trein, eigen 
fietsen mee. Helaas is dat vrij lastig. Dat zou beter geregeld moeten worden. Uiteindelijk gekozen 
voor de huur van fietsen met toebehoren, vliegen naar Madrid en dan de hoge snelheidstrein naar 
Sevilla, om toch wat meer van het land te zien.  
 
Via internet ‘fietsen in Spanje’ contact gelegd met Rent a Bike Sevilla: “We fietsen graag van Sevilla 
naar Cordoba of richting Malaga?” Elena was direct enthousiast over onze plannen. “You must be an 
amazing family, traveling on bike with kids!“ Het Spaanse land is voor ons letterlijk nog onbekend 
terrein, geen idee wat haalbaar is. We hebben leuk contact via de mail. Elena doet suggesties en wij 
beslissen wat wij willen. Cordoba lijkt goed haalbaar met de kinderen, 11 en 14 jaar oud, en het geeft 
ook voldoende ruimte voor spontane ‘uitstapjes’ onderweg. Dan worden de hotelletjes vastgelegd en 
is het wachten op de ontmoeting in Sevilla op tweede paasdag. Net voor vertrek worden nog wat 
laatste inside info uitgewisseld. We belanden in de week van Semana Santa. De stad ligt grotendeels 
plat. Bereid je voor,.....  
 
In het oude stadsdeel aan de rand van een prachtig pleintje staan vier mooie ‘trekkings’ klaar. En 
daar is Elena! De laatste praktische informatie wordt met enthousiasme uitgewisseld. We krijgen een 
‘op maat gemaakt’ gidsje met onze namen op de voorkant. De route ingetekend op een Google-maps 
ondergrond en ook kort beschreven. “ Het is een suggestie, afwijken mag natuurlijk!” zegt Elena. 
Rugzakken geleegd in vijf Ortlieb fietstassen. Wat restbagage laten wij achter. In Cordoba zullen over 
vier dagen de fietsen worden opgehaald. We appen nog waar en hoe laat. Samen op de foto. Wat 
een hartelijke ontvangst als aanvang van de reis.  
 
Een stad in en uitfietsen vinden wij altijd geweldig om te doen. We fietsen over gekleurde fietspaden 
die soms zomaar stoppen. Verder over voetpaden, alles lijkt hier mogelijk. We kruisen grote wegen, 
de stad gaat geleidelijk over in het glooiende land. Door de aanleg van een nieuw treintracé raken wij 
ons spoor kwijt en belanden in bloemrijke weilanden, een woonwijk en golfresort.  
 
 



 
De weg kwijt 
 
Door te vragen bij het resort vervolgen we onze weg door een bos en komen bij het kanaal waarlangs 
we verderop de route weer kunnen volgen. Niets is bewegwijzerd. Dit is even wennen, maar het is 
wel net zo uitdagend en we hebben natuurlijk genoeg tijd om te dwalen. Als mountainbikers 
passeren zijn wij weer gerust, blijkbaar kun je hier toch fietsen. Langs cactussen, bloemrijke bermen, 
oude watermolens hobbelen wij over de gravelwegen. In de rug Sevilla. Via een diep rivierdal met 
gedumpt afval komen wij aan bij een stadje. We nemen hier, steil klimmend, de doorgaande weg. 
Prima te fietsen, veelal gekleurd fietspad en op de weg passeren de auto’s rustig en op afstand. 
 



 
Dorpjes die we passeren 
 
 
Een café met crêpes is een heerlijke stop. Ondertussen met Google streetview het vervolg van de 
route bekijken. Goed te weten dat we nu echt een stukje een grotere asfaltweg op moeten, even 
diep ademhalen,….. Het asfalt voelt niet onprettig, de weg is rustig en de spanjaarden rijden heel 
beheerst. Er fietsen regelmatig racefietsers op de grotere wegen. Maar wij verkiezen toch een 
landelijke route. We belanden meteen in de ‘outback’. Stuivende zandwegen, herder met 
schapenkudde, woningen met ommuurde tuinen, giga varkensbedrijven, vervallen landerijen met 
vooral rommel in de bermen. Maar we zien ook een Hop, een vogel die in Nederland niet meer 
voorkomt. Bijzonder hier! 
 



 
Een schaapskudde komt net weer terug van de landerijen 
 

 
Stuivende zandwegen, rommel in de bermen 
 



We rijden door in de avondzon naar Carmona, een stadje op een heuveltop. Het hotel midden in het 
oude centrum. Wat een heerlijke ontvangst, we rijden door de oude poorten het stadje binnen. Een 
suite met uitzicht op een mooi pleintje. We eten voor het eerst laat tapas nabij het hotel. 
 

 
Ons hotel in Carmona 
 
De volgende dag na een lekker spaans ontbijt met geroosterd brood, rauwe ham en jam rijden we 
bepakt met flessen water, lekker fruit en brood de heuvel weer af. Hobbelend door de smalle 
straatjes over de keitjes. Her en der wordt het kaarsvet van de heilige week met een harde straal 
verwijderd.  



 
Smalle straatjes met keitjes 
 



 
Rustige C-wegen kiezen wij als alternatief 
 
We nemen rustige Cwegen (meestal asfalt) parallel aan de grotere weg en een karrespoor langs het 
kanaal. Afwisseling van kleine nederzettingen, boerencoöperaties met geurende sinaasappel 
bloesem en olijf en amandelgaarden. Soms omzoomd met hoge ijzeren hekwerken. De EU heeft hier 
zichtbaar geld geïnvesteerd in een ‘up to date’ watersysteem en landerijen. De percelen zijn groter 
en strakker,.... er zijn ook minder bloemrijke bermen! De oude watergoten raken overgroeid. 
Het weer wordt wat somberder. De regen barst los in het zicht van Palma del Rio, ons eindpunt van 
deze dag. Fijn in een heerlijk hotel aan te komen. Daarna een mooie avond voor een wandeling, eten 
in de avondzon in de tuin van het hotel. Samen met een nieuwsgierige poes. 
 
De volgende dag zullen we eindigen in een stadje met het bekende kasteel van Almodovar del Rio, 
bekend van de serie ‘Game of the thrones’. Ook deze dag verkiezen wij delen onze eigen weg en 
fietsen we op wat kleinere wegen. Over de doorgaande, rustige weg, een steile klim naar een hoger 
gelegen plateau. Als de zon doorbreekt is het meteen erg warm.  
 



 
Rustige grotere wegen met verre zichten 
 



 
Poorten van Hacienda’s 
 
In een dorpje spreekt een oude man ons aan. Bijzondere momenten zijn dat. In een parkje met 
speeltuin lunchen wij. Het valt ons op dat veel wordt geïnvesteerd in schaduwwrijke zitplekken in de 
steden en dorpen. Een boom met giga citroenen, weelderige tuinen bij de huizen. 
Met Googlemaps en het boekje van Elena is de weg goed te volgen. 
In het zicht van Almodovar barst de regen alweer los. We rijden snel het dorp binnen, garagehouders 
staan te gebaren, we kunnen schuilen! Al snel weer droog rijden wij het steile stadje in. Even 
wachten,….oma wordt uit de auto gezet in het smalle straatje. Spanjaarden nemen alle tijd.  
Een klein hotel in het centrum. De fietsen gaan weer door een smalle deur naar binnen. We nemen 
een lekkere maaltijd in het café en bezoeken het kasteel. Adembenemend uitzicht over de vallei. 
 
We worden steeds beter in het vinden van onze ‘eigen’ wegen. Misschien hebben we wat meer lef 
gekregen. De laatste etappe naar Cordoba staat in het boekje deels door de beboste heuvels 
aangegeven. Het eerste deel nog over de grote weg. We hebben een alternatief in ons hoofd en gaan 
‘eigenwijs’ al eerder de heuvels in. Een Cweg over prachtige asfalt leidt ons de heuvels in. Kurkeiken 
bossen, ruige weilanden. Dit is genieten! 
Ongemerkt dwalen wij af van de route die we in gedachten hadden. We zijn al op een hoogte met 
prachtig uitzicht over de vallei. De Cweg houdt op bij een haciënda. En nu? Het weidehek kan open 
en over karrensporen vervolgen wij, een beetje onwennig, onze tocht door de glooiende landerijen. 
Waar gaat dit naar toe? Bloemrijke weides, uitgestrekte bossen, haciënda’s met poorten.  
 
 
 
 
 



 
Broer en zus fietsen de bergen in  

 



Het hek kan open, we vervolgen onze weg 
 
 
 
We fietsen aan de rand van het natuurgebied Parque Natural de la Sierra. Geweldig mooi. Verlaten 
boerderijtjes, wat grazende koeien. Karresporen, gravel en keien, we fietsen en wandelen nu meer 
op de gok, er zijn zo veel paadjes. Met Googlemaps kunnen we af en toe weer navigeren. Maar in het 
bos raak je snel de weg weer kwijt. We dalen af naar een riviertje,.... sandalen aan en daarna weer 
wandelend de heuvel op. Daar op die heuvel moet de weg weer zijn,.... Nu zitten we binnen een 
afgehekt terrein. En nu? Wat verderop zien we weer een hek, gelukkig kan ook deze weer open. Een 
pittige tocht door een adembenemend landschap. We komen uiteindelijk op en bredere zandweg 
waar net een auto passeert. Yes, we zijn op de goede weg. Bij het café heeft de cola nog nooit zo 
lekker gesmaakt. De kinderen vonden dit avontuur de mooiste fietsdag.  
 

 
 



 
 

 



 
De Spaanse heuvels 
 
Daarna dalen wij de beboste heuvel af naar Cordoba. Het eindpunt van onze tocht. We belanden 
weer op een groen fietspad, wat ook abrupt weer eindigt. We zoeken het zelf weer wel uit.  
 



 
De fietspaden in de steden 
 
Een geweldige ervaring. Zonder twijfel zijn wij allemaal in voor een nieuwe ontdekkingstocht door 
het enerverende Spanje. Een uitgestrekt land, veel ruimte en heel aardige mensen. 
 
 
___________ 
Per dag fietsten we gemiddeld 50 km. Op de asfaltwegen die in ons gidsje stonden aangegeven is het 
goed fietsen. De Spanjaarden rijden rustig en nemen afstand, zijn fietsers gewend. We reden door 
niet toeristische gebieden. We namen vaker alternatieve routes. We hadden voldoende tijd. De 
wegen die wij namen waren heel afwisselend. Soms vertrokken we pas later in de ochtend, na een 
ontbijt en een wandelingetje. Eten voor onderweg kochten we in de grotere dorpen. We namen 
genoeg water mee. Cafeetjes voor een drankje, ijsje, of wat lekker eten vind je in de grotere dorpen. 
Tussen de middag zijn cafés vrijwel altijd open. De Spanjaarden spreken over het algemeen slecht 
engels. Maar begrijpen doe je elkaar wel. Soms is het eten een verrassing. 
 
Het was fijn om Elena als achtervang te hebben. Per app en telefonisch konden wij altijd een vraag 
stellen of ook een ervaring delen. Dat is leuk. Het gidsje van Elena was een goede leidraad. We 
hadden elke dag tijd genoeg om ‘of road’ te gaan. Googlemaps en streetview is dan erg prettig.  
 
Tips 
Neem gedetailleerde kaarten mee, bij voorkeur wandelschaal. Bij Google direct de mobiele kaart 
downloaden. Dan kost het veel minder data om je weg in de outback te vinden. Er zijn nog vrijwel 
geen routes uitgezet voor fietsers. Je hebt niet overal internet bereik. 
 
 



 


