
Route: langs de watermolens van Arroyomolinos naar 

Montanchez 

Start en eindpunt: Arroyomolinos 

Lengte: 13 km 

Moeilijkheidsgraad: stijgen en dalen, gemiddeld 

Duur: 4/5 uur 

Kenmerken:Een prachtige rondwandeling met in 

Montanchez de mogelijkheid om wat te drinken of een 

hapje te eten in een bar/restaurant. 

 

U loopt vanaf het dorp Arroyomolinos (uurtje rijden) tussen twee heuvels 

omhoog langs de een na de andere watermolen in een schitterend 

landschap van keien en steeneiken, een brok puur natuur. Eenmaal op 

hoogte loopt u tussen de eeuwenoude muurtjes die de kleinschalige 

olijfboomgaarden ommuren, een enkele Finca met wijnstokken, een heel 

klein stukje kastanjebos, tot u uiteindelijk uitkomt in Montanchez, dat 

bekend is om zijn mooi overgebleven Castillo: als u wenst kunt u dat 

tijdens uw wandeling even ‘meepikken’, zeker de moeite waard. Reken er 

dan wel een uurtje bij. De route naar het Castillo staat aangegeven vanaf 

het Plaza Mayor. Zie verderop in de tekst. 

Via een andere kant van de berg loopt u de route weer terug naar 

Arroyomolinos. Onderweg zult u bijna constant genieten van schitterende 
vergezichten.  

Ooit is deze route aangegeven middels rode geverfde pijlen, nu moet u 

het doen met onze route beschrijving. De aanduidingen (de rode geverfde 

pijlen) geven u in ieder geval wel de wetenschap dat u goed loopt, mocht 

u ergens twijfelen.  

Routebeschrijving: 

 

U rijdt over de grote weg naar Miajadas. Op de grote weg neemt u de 

afslag Almoharin. In Almoharin neemt u de afslag Arroyomolinos (linksaf). 

Arroyomolinos is een klein dorp. U kiest de laatste ingang/afslag rechtsaf 

het dorp in. Bij deze afslag ziet u aan uw rechterhand een soort piepklein 

huisje met een meter of 2 naar rechts een betegelde aanduiding 

“Arroyomolinos”.  
-Neem de 1e straat links 

-Bij de y splitsing rechts (Calle Membrillos) 

-Neem de eerste straat links (Calle España) 

-Volg de Calle España, negeer alle zijstraten 

-bij y splitsing links, dit is een smalle weg die uitkomt bij de arena (licht 

groen stenen arena) 

-Parkeer hier de auto, hier is ook gelijk het begin van uw wandeling 

Mocht u in het dorp iets fout doen: vraag naar de kleine arena (herkenbaar rond gebouw 

licht groen geverfd) voor het stierenvechten (plaza de torres) en parkeer hier uw auto. 



-loop richting de radiomast 

-ga VOOR de radiomast links en loop over een betonnen pad richting de 

berg die voor u ligt 

-negeer afslagen links en rechts; ter controle: u loopt langs een Finca 

genaamd Finca Alameda; u loopt ook langs een chozo, even verder loopt u 

langs een picknickplaats 

N.B. een chozo is een ronde herdershut, waar vroeger de herders in 

overnachten, maar waar ook een hele herder-familie in woonde. Van 

oudsher werden deze chozos bedekt met bezembrem, hier ook te zien 

-het betonpad gaat berg-op; vlak voor de eerste overblijfselen van een 
watermolen is een T splitsing, ga hier rechts 

-het pad buigt naar rechts, u passeert een betonstrook (een 

doorwaadbare plek), in het regenseizoen zorgen stapstenen aan de 

linkerkant voor droge voeten; rechts heb je eventjes zicht op de kerk van 

Arroyomolinos 

-het pad gaat omhoog. Nu opletten: Daar waar het beton overgaat in een 

zandpad, neemt u na 15 meter een heel smal paadje (lijkt hier nauwelijks 

een echt pad) naar links, ter controle: dit paadje loopt parallel aan het 

muurtje aan uw rechterhand. Dit pad wordt al snel wat breder (breed 

genoeg) 

-volg dit pad enige kilometers door de ‘garganta’ langs de molens. Bij 

twijfel: kies altijd voor het hoogstgelegen pad. De restanten van de 
watermolens bevinden zich aan uw linkerkant 

-ergens op dit pad loopt u als het ware tegen een van de molens aan: let 

op: hier buigt het pad extreem naar rechts. U ziet hier voor u op een kei 

een vaag rood kruis geschilderd. Blijf het pad (zig-zag-pad) volgen 

heuvelopwaarts. Hoe hoger u komt, hoe smaller het pad. Afhankelijk van 

het seizoen kan je hier en daar wat last hebben van doorgeschoten 

bramen. 

-bijna ‘boven’ moet je over een heel smal waterloopje; gebruik de 

stapstenen. Gewoon het pad blijvend volgen. 

-U komt een keer langs een bewoonde molen (aan uw rechterhand). Bij 

deze molen is een kleine waterval (afhankelijk van het seizoen natuurlijk).  

(sommige maanden is het zeker waard die paar meter naar dat 

waterloopje te gaan, kan een mooie foto opleveren) 

-Bij T splitsing (rode pijl op de muur) gaat u linksaf. (verder omhoog) 

Vanaf hier verandert het landschap: het landschap raakt gecultiveerd, veel 

kleine olijfgaarden, verderop wat druivenstokken, wat kastanjebomen.  

-Bij de volgende T splitsing rechtsaf. Blijf het pad volgen; bij twijfel altijd 

kiezen voor rechtdoor gaan. Links krijgt u hier en daar het zicht op het 

Castillo van Montanchez. 



Dit gedeelte van de wandeling tot aan Montanchez staat bekend om de 

prachtige ingangen/poorten tot de verschillende Finca’s, men maakte 

brede poorten met een dakje van graniet in combinatie met hout. Dit 

afdakje bij de ingang diende ervoor om de mensen droog te houden 

tijdens een regenbui. Vroeger waren de hekwerken natuurlijk van hout: 

onderweg vindt u nog EEN met zo’n een mooi oud houten hekwerk. 

-Bij de volgende T splitsing rechtsaf: hier heeft u voor het eerst zicht op 

het dorp/ de bebouwing van Montanchez. 

-Bij de splitsing links aanhouden (Calle Rejoyuela) Voor het eerst loopt u 

weer op het asfalt. U loopt langs het zwembad.  

-Bij de rotonde ziet u drie afslagen, neem de middelste (u gaat hier dus 

rechtdoor) (Calle Centenal) 

-Na een paar honderd meter maakt de weg een scherpe bocht naar 

rechts; houdt u hier links aan, u loopt op de kinderkopjes-weg. 

-Bij de y splitsing rechts aan houden (Calle Fuente del Boton) 

-Aan het eind linksaf 

-Aan het einde links, loop verder naar beneden. U komt vanzelf uit op het 

Plaza de España (het belangrijkste pleintje van Montanchez) Hier kunt u 

wel een barretje vinden om wat te drinken en bv. een broodje te eten en 

even te relaxen. 

Mocht u (omdat u er nu toch bent) een kijkje willen nemen bij het 

Castillo: volg de bordjes, u komt er vanzelf, daarna loopt u terug naar het 
Plaza de España en pakt de route beschrijving weer op) 

-Vanaf het plein neemt u de Calle Virgin (de los Remedios): zeg maar aan 

het eind van het plein in de hoek linksaf. Deze Calle Virgin maakt een 

vreemde bocht naar rechts (gaat u rechtdoor dan komt u in een andere 

straat: niet doen dus) Even goed opletten dus. Om te weten of u goed 

loopt: aan uw linkerhand passeert u een restaurant ‘Montanero’. Hier kunt 

u een ‘menu del dia’ eten tussen twee en vier; aan de bar kunt u een 

broodje krijgen. Men heeft er een leuk buiten terras. Iets verderop loopt u 

langs een kapel. Na de kapel gewoon alsmaar rechtdoor 

-Onderweg loopt u langs een centro de educacion medio ambiente ‘La 

Fontanita’, aan uw linkerkant. Na zo’n 100 meter neemt u het pad naar 

rechts (pad van keien) Blijf dit pad alsmaar volgen 

-Na een HELE poos dalen gaat het pad van keien naar rechts, naar 
beneden. Let op: u blijft hier op hoogte, neem het onverharde pad 

rechtdoor. 

-Een aanwijzing, zodat u weet dat u goed zit: Na zo’n 2,5 km na het 

verlaten van Montanchez komt u langs een (waterbak) Fuente Revuelo, 

gebouwd of gerestaureerd in 1879. Dat staat als inscriptie vermeld in de 

steen boven de buis.  



-Aan uw linkerkant passeert u Finca ‘Al Manzil’, een donkerrood huis.  

-Nu kunt u een keuze maken: hoe verder?  

mogelijkheid 1: deels een heel smal pad, soms veel braam (soms is het 

ook keurig gesnoeid), nog een paar km naar Arroyomolinos 

mogelijkheid 2: gemakkelijker route, u loopt over de provinciale weg een 

kleine 2 km naar Arroyomolinos (minder mooi natuurlijk) 

 

 

 

Mogelijkheid 1:  

- Na Finca ‘Al Manzil’ neemt u het eerste pad linksaf (het muurtje heeft u 

aan uw rechterhand)  

-Na zo’n 100 meter bij een volgende y- splitsing linksaf; u neemt hier het 

hele smalle pad; het lijkt nauwelijks een pad, het is meer een bedding van 

een waterloopje (grote stenen). Het paadje wordt verderop wel wat 

breder. Het kan zijn dat u wat last heeft van bramen, soms is de route 

prima gesnoeid.  

-bij splitsing linksaf; u moet ergens over een klein waterstroompje (staat 

vast droog in een droge periode) 

-bij de t-splitsing rechtsaf 

-eerste pad links 

-bij de splitsing rechts 

-volg dit pad in de richting van de radiomasten en u komt vanzelf weer bij 

de auto. Vindt u het even niet: vraag naar de Plaza de Toros (de arena), 

want daar staat uw auto geparkeerd. 

 

Mogelijkheid 2:  

-Na Finca ‘Al Manzil’ neemt u het eerste pad linksaf (het muurtje heeft u 

aan uw rechterhand)  

-U volgt dit pad tot de geasfalteerde weg, ga hier links  

-Deze weg komt uit op de provinciale weg (ook niet echt druk) die naar 

Arroyomolinos loopt, links aanhouden, nogmaals links aanhouden en na 

1200 meter bent u in Arroyomolinos. Loop dezelfde route als die u 

gereden hebt naar de parkeerplaats  van uw auto bij de Plaza de Toros 

(de arena) 
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