
Emb. del Negratín - Cazorla - Iruela.



1 6-02-201 9. Embalse del Negratín - Cazorla - Iruela.
Om 9:45 zijn we weer op pad. Eerst terug naar Zujar
(1 0:02), waar we ons afval in zo'n groene container kunnen
kieperen.

LB, M, RO: Embalse del Negratín.
LO: Olijfgaarden.
MO: Zujar.



1 0:1 8 stoppen we even net voor de dam van Embalse del
Negratín. (Aan de andere kant is een grote parking.) Zo'n
dam maakt alti jd gigantische indruk: die massa stenen, die
onvoorstelbaar grote hoeveelheid water.

Met een oppervlakte van 2170 ha heeft dit stuwmeer een
capaciteit van 567 hm³, het is de derde grootse stuwmeer in
de regio Andalucië. Wikipedia.

567 hm³ is trouwens 567 mil joen m³ ofwel genoeg water om
de gemeente Waalre in 25 m water te dompelen of heel
Nederland in 1 4 mm.

LB: Afdaling naar de dam.
LM, LO: Dam.
RM, RO: Embalse del Negratín.



Nog steeds zien we grandioze bouwsels door erosie.
Langzaam maken ze dan plaats voor vlaktes met tal loze
oli jfbomen.
Cuevas del Campo 1 0:26 met snelheidsborden om de paar
meter. We gaan de provincie Granada uit en Jaen in
(1 0:31 ).

B: Ruige rotspartijen net na het stuwmeer.
LM: Cuevas del Campo.
RO: Provincie Jaen in.



Om 1 0:40 gaan we de A6206 op. Dit is een smallere weg,
die het PN de Cazorla in gaat (1 0:41 ). We steken het brede
ravijn over van de Río Turri l la.
We klimmen naar 1 028 m en hebben daar gigantische
vergezichten.

MB: Puente de la Cerrada over de Río Turrilla.
RB: het Turrilla-dal.
RM, O: Uitzicht vanafde Cerra de Cuenca (1028 m).



Om 11 :1 1 is er een uitzicht over Tíscar en de Sierra Nevada
ver daarachter.

LB: Uitzicht vanafde Cerra de Cuenca.
RB: Het bos van El Jarro.
RM, LO: Cruce Belerda.
MO, RO: Zicht op Tiscar.



Rechts l igt hoog een kasteel.

LB: .Castillo de Tíscar.
RB: Twee haarspeldbochten verder dan die kudde.
RO: Terugblik op de Castillo de Tíscar.



We stoppen enkele minuten op de Puerto de Tíscar 11 89 m.
De toren rechts met mogeli jk nog mooier zicht laten we
deze keer onbezocht.

LB, RO: Atalaya del Infante Don Enrique.
LO: Cerro del Madoña.
lRM: Puerto de Tíscar.



We kijken even op de Puerto de
Tíscar rond en beginnen dan aan de
afdaling naar Quesada.

LB: Cima Rayal.
RB: Blik ZO vanafde pas.
LM: Carboneras op de pas.
LO: Dalend naar Quesada.



Tijdens die afdal ing kijken we uit over ol i jfboomplantages tot
aan de horizon.
Om 11 :48 ri jden we Quesada binnen. Het heeft een heel
aardige sfeer, zoals bergstadjes meestal wel hebben.
Op het einde van Quesada (op een industrieterrein) kunnen
we bij een Esfer-Oil station water en wc lozen en de linker
voorband op spanning brengen. (Van 2,5 ato naar de
benodigde 4,5! . Dat moeten we in de gaten houden.)
1 2:39 gaan we op de A322 weer door een schier eindeloze
oli jfgaard.

LB, RM: Olijfbomen.
LO: Calle Pedro Hidalgo, Quesada.
MO: Plaza de la Coronación.
RO: Avenida de Úbeda.



We gaan een eindje voor Cazorla eerst naar de Mercadona
voor boodschappen (1 3:05-1 3:45).

B: Onderweg naar Cazorla.
LO: Cazorla.
RO: Parkeerplaats bij de Mercadona, Cazorla.





Dan ri jden we naar een parking net voorbij het marktplein
aan de Camiño de la Luz (1 4:03).
Na de lunch daar (1 5:00) lopen we tevergeefs naar het I -
kantoor, die ik op de weg hierheen had gezien, maar nu niet
open is (1 3:56). In de nevenstaande bar wijzen ze ons naar
de Plaza de Sta. María in de oude stad. Dus lopen we
daarheen.

LB: Zicht op nieuw Cazorla vanafde Calle S2.
RB: Zicht op oud Cazorla vanafde Calle S2.
LO: Río Cerezuelo.
MM: I-kantoor en hotel-café Limas, Carretera Cazorla.
RM, MO: Calle Cruz de Orea.



Dit Cazorla bl i jkt een heel aardig stadje te zijn. Je moet er
wel hevig opletten voor de auto's in de uitermate smalle
straten.

LB: Calle Nueva.
MB: Calle San Francisco.
RM: San Francisco.
RO: Mirador aan de Calle Nubla.



We komen zo op het grote plein Plaza Santa María met de
grote ruïne van de geli jknamige kerk tegen de rivier l inks en
rechts legio druk bezochte terrassen van de restaurants en
barretjes.

LB: Calle José Salcedo Cano.
RB, LO, RO: Plaza de Santa María.
RM: Santa María.



Het eerste infopunt (binnen de Santa María) is tot 4 uur
dicht, dus lopen wij eerst het stadje uit langs de rivier de
Cerezuelo omhoog.

LB, RO: Camiño del Ángel.
RB, MO: Fuente achter de kerk.
RO: Río Cerezuelo en de Santa Maria.



Bij een waterval in de rivier is een bruggetje naar een 2e I-
kantoor l inks, die nu eveneens tot 1 6 uur gesloten is.
We lopen door naar het kasteel.

LB: Waterval in de Cerezuelo.
MB: Soepeend.
RB: Alpenkraai, Pyrrhocorax pyrrhocorax.
RO: Castillo de la Yedra en Cazorla aan zijn voeten.



Zoals alti jd heb je daar mooi zicht over de stad. Het kasteel
zelf gaan we niet binnnen.
Als we bij het infopunt terug komen is het 4 uur door en
kri jgen we er folders en kaarten van het Parque Natural de
Cazorla. Wij doen dan ook de heel grote ruïne van de Sta.
Mariakerk aan. Dit moet een kolossal grote kerk geweest
zi jn. Omdat daar ook een I-kantoor is lopen we er ook even
binnen. We kri jgen er echter geen nadere info. Vanaf het
grote Plaza de Sta. María lopen we nu een wezenli jk kortere
weg (o.a. Calle S2) terug naar de camper.

B: Zicht vanafhet Castillo de la Yedra.
LO: Zicht op Cazorla vanafCalle S2.



We rijden door naar een camperplaats net voor Iruela. Een
grote touristenbus dwingt ons achteruit de stoep op in zeer
smalle hoofdstraat van Cazorla.
Na 3597 km komen we op de camperplaats-parking net
voor de grens van La Iruela aan (1 7:00). We hebben er een
weids uitzicht over de oli jfgaarden ver onder ons.

RB: Plaza de la Constitucion.
LM: Calle Martínez Falero (A319).
RO, LO: Zicht vanafde camperplaats, La Iruela.




