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Vias Verdes Zuid- West Spanje feb.22 
 
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=37.05890159011761
4%2C-3.7148310468750267&z=7 

 

 
 

  

1.del-Aceite 

2. de-la-Sierra 

5. del-Ronquillo 

7. de-la-Campina-Tramo-Cordoba-Ecija-Marchena 
6. de-la-Sierra-Norte-de-Sevilla 

8. Mina-Jayona 

3. de-Entre-Rios 

13. de-Los-Molinos-del-Agua 

4. del-Litoral 

9. de-Las-Vegas-del-Guadiana-y-las-Villuercas 

10. de-la-Jara 

11. del-Guadiato-y-los-Pedroches 

12. Monfrague 

De genoemde cp nummers zijn van Campercontact app NKC. Als de cp zich in de buurt van het V.V. fietspad bevind, is het pad bij 
het inzoemen op de Campercontact app of op Google Maps te vinden. Als het VV fietspad verder van cp is verwijderd worden de 
coördinaten van VV fietspad zoveel mogelijk gegeven. 
 

 
 
  
is dan 
op de campercontact app of op Google maps te zien. 

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=37.058901590117614%2C-3.7148310468750267&z=7
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1a5MyLFbBaDc_YpcOP9W1mqBekT4VKh9Y&ll=37.058901590117614%2C-3.7148310468750267&z=7
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1.Vía Verde del Aceite + Vía Verde de la Subbética  >>140 km ** 
De route van Vía Verde del Aceite begint in Jaén en leidt tot de grens van de provincie Córdoba. In Córdoba gaat de 
route over in de Vía Verde de la Subbética. 
https://stefaniavanlieshout.com/via-verde-cordoba/            https://www.fietseninspanje.nl/via-verde-del-aceite/ 

 

 

 

 
 
 
 
  

Parkeren bij zwembad ? 3x CP ?? 

CP 6668 aan vv 

CP 10738 

CP 6517 

 
 
 

 

 

 

 

 

https://stefaniavanlieshout.com/via-verde-cordoba/
https://www.fietseninspanje.nl/via-verde-del-aceite/
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2. Vía Verde de la Sierra  >> 36 km *** 
https://www.fietseninspanje.nl/via-verde-la-sierra-fietsen 
https://www.masspanje.nl/via-verde-de-la-sierra-vias-verdes-andalusie 
 
Om een van de mooiste Vías Verdes in Spanje te leren kennen, kunt u starten in Puerto Serrano en de 36 km lange 
fietsroute naar Olvera volgen. Dit kunt u natuurlijk ook andersom doen of de route heen en terug fietsen (Olvera – 
Puerto Serrano – Olvera). De fietsroute zal u door een prachtig landschap voeren en door minstens 30 ongebruikte 
tunnels. Ongeveer op het midden van de route bij Estación de Coripe kunt u uzelf trakteren op een verfrissend 
drankje of de valken bekijken bij Estación de Zaframagon. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

CP41780 

Cp22290 

CP10732 

 

 

De Via Verde de la Sierra ligt in het 
diepe binnenland van Andalusië in een 
bergachtig gebied, waar je als fietser 
normaal alleen zwoegend vooruit 
komt. Maar dankzij het werk van 
spoorwegingenieurs ligt hier een 
prachtige route zonder steil klimwerk, 
dwars door de natuur. Om alle 
hoogteverschillen te overbruggen 
waren 30 tunnels en 4 viaducten nodig. 
Als het traject (dat overigens veel 
langer had moeten worden) niet tot via 
verde was gemaakt zou al hun werk 
overigens voor niets zijn geweest want 
er heeft hier nog nooit een trein 
gereden!  

 

 

 

https://www.fietseninspanje.nl/via-verde-la-sierra-fietsen
https://www.masspanje.nl/via-verde-de-la-sierra-vias-verdes-andalusie
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3. Vía Verde de-Entre-Rios   >> 9km 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-sur/rios/entre-

rios/default.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

CP 29998 

CP 86798 

Cp 53037 

CP 24252 
Cp 100637 

 

 

https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-sur/rios/entre-rios/default.aspx
https://www.mapa.gob.es/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-sur/rios/entre-rios/default.aspx


5 
 

4. Vía Verde del-Litoral  >> 49 km 

https://www.alltrails.com/explore/trail/spain/huelva/via-verde-del-litoral?mobileMap=false&ref=sidebar-static-map 

 

 

 

  

   

Vía Verde del Litoral is een punt-

naar-punt pad van 49,4 kilometer in 

de buurt van Gibraleón, Huelva, 

Spanje, met een rivier en als 

gematigd beoordeeld. Het pad 

wordt voornamelijk gebruikt voor 

wandelen en mountainbiken en is 

het hele jaar door toegankelijk. 
Cp 53036 

CP 69876 aan VV 
CP 60485 

 

 

 

https://www.alltrails.com/explore/trail/spain/huelva/via-verde-del-litoral?mobileMap=false&ref=sidebar-static-map
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5. Vía Verde del-Ronquillo  >> 9km 

https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/sevilla/aire-libre/rutas-y-excursiones/via-verde-el-ronquillo/ 

https://www.alltrails.com/es/trail/spain/sevilla--2/via-verde-de-el-ronquillo 

 

 

 

 

De El Ronquillo Greenway loopt tussen het 

prachtige landschap van de weilanden en 

de eiken langs de oevers van het Minilla 

stuwmeer in Sevilla. Een perfecte 

natuurlijke omgeving om een leuke excursie 

te maken en even los te komen van de 

drukte van alledag. Deze route is 

geconditioneerd en geschikt voor sporten 

zoals vissen, fietsen, wandelen of 

paardrijden, over een lengte van ongeveer 

9 km. Bovendien zijn er tijdens de reis een 

groot aantal uitkijkpunten en rust- en 

recreatiegebieden ingericht, met 

picknickplaatsen en barbecues. 

 

Cp 91663 

Cp 89543 
 

https://saposyprincesas.elmundo.es/actividades-ninos/sevilla/aire-libre/rutas-y-excursiones/via-verde-el-ronquillo/
https://www.alltrails.com/es/trail/spain/sevilla--2/via-verde-de-el-ronquillo


7 
 

 

6. Vía Verde de-la-Sierra-Norte-de-Sevilla  >> 41 km** 

https://www.routeyou.com/nl-es/route/view/534869/fietsroute/via-verde-van-de-sierra-norte-van-sevilla 

https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/e4421bee-7f7e-4280-fa93-

4dfe74083604 

 

 

 

De Sierra Norte de Sevilla Greenway verbindt 
Cazalla de la Sierra en San Nicolás del Puerto 
volgens de oude spoorlijn. Het loopt parallel aan de 
Rivera del Huéznar en bereikt het natuurmonument 
Cerro del Hierro. De route komt overeen met een 
van de Vías Verdes-routes.  

De Sierra Norte Greenway begint vanaf de weg die 
Cazalla de la Sierra en San Nicolás del Puerto 
verbindt, vlakbij het treinstation Cazalla-
Constantina, op km 8 van de weg A-455. De 
Greenway volgt de route van de oude mijnspoorlijn. 
Het loopt parallel aan de Rivera del Huéznar, met 
enkele mooie stukken langs de kust, naar San 
Nicolás del Puerto. De route is bergopwaarts, maar 
heeft geen sterke hellingen die moeilijkheden 
opleveren. Bij km 8 is de Los Molinos-Cerro del 
Hierro-tunnel, 114 m in een rechte lijn en zonder 
zichtproblemen.  

 

Cp 19905 

Cp 101069 

C 77745 
 aan vv 

C 67766 
 aan vv 

 

 

https://www.routeyou.com/nl-es/route/view/534869/fietsroute/via-verde-van-de-sierra-norte-van-sevilla
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/e4421bee-7f7e-4280-fa93-4dfe74083604
https://www.juntadeandalucia.es/medioambiente/portal/documents/20151/e4421bee-7f7e-4280-fa93-4dfe74083604
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7. Vía Verde de-la-Campina-Tramo-Cordoba-Ecija-Marchena   >>55km 

GREENWAY VAN HET PLATTELAND - tutto CÓRDOBA (www-tuttocordoba-com.translate.goog) 

Plaatsen;  Córdoba, Guadalcazar, La Rambla, La Carlota, Écija, Fuente Palmera, La Luisiana, Fuentes de Andalucía en 
Marchena.  

 
https://nl-wikiloc-com.translate.goog/routes-fietstochten/campina-cordobesa-via-verde-cordoba-ecija-

5444928?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

https://www-tuttocordoba-com.translate.goog/via-verde-de-la-

campina?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

 

 

 

 

  

De Vía Verde de la Campiña loopt 

langs wat vroeger de spoorlijn was 

van Valchillón (Córdoba) naar 

Marchena (Sevilla) Deze dienst was 

actief tot 1970, het jaar waarin hij 

werd gesloten.  In dit geval heeft de 

Vía Verde de la Campiña een route 

van in totaal 93 km die de steden 

Córdoba verbindt, vanaf het 

goederenstation Valchillón op 7 km 

van het stadscentrum, met 

Guadalcazar, Fuencuierta (La 

Carlota), Écija en Marchene. De 

weg is perfect geconditioneerd en 

bewegwijzerd van Valchillón naar 

Écija, met verschillende 

toegangspunten langs de route en 

rustplaatsen die zijn opgezet, maar 

van Écija naar Marchena verandert 

de situatie omdat dit gedeelte niet 

volledig is geconditioneerd, met 

punten waar de route enigszins 

wordt twijfelachtig, dus we zullen 

onze aandacht moeten 

verscherpen als we het voltooien, 

hier wordt alleen de route naar 

Ecija beschreven. 

 

Cp 25975 

Cp 69352 

Cp 29003 

Cp 88917 
Cp 100848 

Cp 54568 
Cp 10741 
Cp 89327 

 

 

Ecija 

Ecija 

 

https://www-tuttocordoba-com.translate.goog/via-verde-de-la-campina?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://nl-wikiloc-com.translate.goog/routes-fietstochten/campina-cordobesa-via-verde-cordoba-ecija-5444928?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://nl-wikiloc-com.translate.goog/routes-fietstochten/campina-cordobesa-via-verde-cordoba-ecija-5444928?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-tuttocordoba-com.translate.goog/via-verde-de-la-campina?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-tuttocordoba-com.translate.goog/via-verde-de-la-campina?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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8. Vía Verde Mina-Jayona  >> 20 km 

 

https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-
naturales/sector-centro/verde-la-jayona/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

Overblijfselen van de mijnbouw in de regio Llerena. Dit pad loopt door olijfgaarden en weiden met eiken, bevolkt 
door merinoschapen, een deel van de spoorlijn die de producten van de vele boerderijen verspreid over de regio 
Llerena naar de provincie Córdoba vervoerde. De mijn van La Jayona sprong er tussenuit, werd in 1997 uitgeroepen 
tot natuurmonument en geeft zijn naam aan dit natuurpad. 
 

 

 

 

 

Cp 98427 

Azuaga 

Fuente  
del Arco 

 

https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/verde-la-jayona/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/verde-la-jayona/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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9. Vía Verde de-Las-Vegas-del-Guadiana-y-las-Villuercas  >>58 km 

https://www-viasverdes-

com.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=38&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

 

 

 

De route was bedoeld om Villanueva de la 
Serena (Badajoz) en Talavera de la Reina 
(Toledo) te verenigen en de werken 
begonnen aan het einde van de jaren 1920 
(20e eeuw). Monumentale tunnels en 
viaducten werden gebouwd... Maar de 
burgeroorlog (1936-1939) zorgde ervoor 
dat het project werd stopgezet. 

Het werk werd later hervat, met de bouw 
van nieuwe secties en veel van de stations. 
Het traject van Villanueva de La Serena 
naar Logrosán was praktisch klaar. Maar 
door het instorten van enkele tunnels en 
vooral de sociale veranderingen en de 
modernisering van andere 
vervoermiddelen, werd het project in de 
jaren vijftig definitief stopgezet. 

Er heeft nooit een trein over deze sporen 

gereden . En de gigantische viaducten, 

stations en tunnels bleven als stille 

monumenten van menselijke onzin. 

**Mooie oude stations gebouwen lang de 

route 

 

(Cp 6532) 

 

Cp 64716 

Cp 19910 

 

https://www-viasverdes-com.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=38&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-viasverdes-com.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=38&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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10. Vía Verde de-la-Jara  >>52 km *** 

https://www-viasverdes-

om.translate.goog/itinerarios/itinerario.aspc?id=103&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

 

 

Een Nederlander die hier onlangs reed, 
rekende deze via verde tot de mooiste 
fietspaden van Europa! 

Deze weg van 52 km loopt langs de oude 

spoorlijn die Calera y Chozas en Santa 

Quietria met elkaar verbond, die nooit in 

gebruik is genomen. Een project uit de tijd 

van Alfonso XIII, dat ontstond om het 

centrum van het schiereiland met 

Extremadura te communiceren, door de 

aanleg van een lijn die de afstand tussen 

Madrid en Badajoz zou verkorten, 

waarvoor een route werd ontworpen 

tussen Talavera de la Reina (Toledo) en 

Villanueva de la Serena (Badajoz). De 

werken begonnen tijdens de dictatuur van 

Primo de Rivera en gingen door met de 

Tweede Republiek. Tijdens de 

burgeroorlog waren ze verlamd, hervat na 

het conflict, maar in 1941, gezien de 

armoedesituatie in het land, werd de 

ontbinding van de bouwcontracten 

afgekondigd. De werken werden later 

hervat in de jaren 50 om uiteindelijk te 

worden stopgezet in 1962,waardoor 

vandaag de dag de geneugten van vele 

fietsers. 

 

 

 

 

Cp 51919 

Cp 22127 
7 km van vv 
 

 

https://www-viasverdes-com.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=103&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-viasverdes-com.translate.goog/itinerarios/itinerario.asp?id=103&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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11. Vía Verde del-Guadiato-y-los-Pedroches  >>36 km 

https://www-viasverdes-

com.translate.goog/noticias/noticia.asp?id=975&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

Tot op heden (eind 2021) waren enkele trajecten nog in aanbouw (tussen km 17 en 25). Als de situatie 

bij aankomst hetzelfde is, is het aan te raden om als alternatief de regionale weg A 3175 te gebruiken 

en een geconditioneerd openbaar pad dat het indrukwekkende openbare gebied van Cámaras 

Altas doorkruist. >> veel onderbrekingen lastig te vinden hoe VV loopt op maps feb.2022 
 

 

 

  

 

Cp22465 
 

A3175 
 

https://www-viasverdes-com.translate.goog/noticias/noticia.asp?id=975&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-viasverdes-com.translate.goog/noticias/noticia.asp?id=975&_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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12. Vía Verde Monfrague  >>17 km 

https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-

naturales/sector-centro/verde-de-monfrague/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

Een uitstapje naar de omgeving van het Nationaal Park en nog veel meer. 
De route strekt zich uit over bijna 20 kilometer door de omgeving van het Monfragüe National Park en het UNESCO-
biosfeerreservaat. Weiden van steeneiken en kurkeiken vormen de landelijke raíso in Extremadura voor liefhebbers 
van natuur en vogels kijken... Deze route, gepromoot en uitgevoerd door de Junta de Extremadura, is een van de 3 
Spaanse groene wegen die op minder dan 5 km van een Nationaal Park liggen. Een luxe voor iedereen die het durft 
te bezoeken. Het Monfragüe National Park, als zodanig uitgeroepen in 2007, beslaat een oppervlakte van 18.396 
hectare en is opgenomen in verschillende internationale beschermde gebieden, zoals het UNESCO Biosphere 
Reserve en de Special Protection Area for Birds (ZEPA) “Monfragüe en omliggende weilanden” , beide met een 
oppervlakte van meer dan 100.000 hectare. 
De Vía Verde loopt 17,62 km langs de oude route van de lijn Madrid-Valencia de Alcántara terwijl deze door 
Malpartida de Plasencia loopt en zich over 2,3 km langs de verharde weg uitstrekt tot hij Haza de la Concepción 
bereikt. Malpartida wordt beschouwd als een van de toegangspoorten tot het Nationaal Park. 
 

 

 

  

 

C 30290 
18 euro 

https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/verde-de-monfrague/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-mapa-gob-es.translate.goog/es/desarrollo-rural/temas/caminos-naturales/caminos-naturales/sector-centro/verde-de-monfrague/default.aspx?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
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13. Vía Verde de-Los-Molinos-del-Agua  >> 35 km 

https://www-wikiloc-com.translate.goog/mountain-biking-trails/via-verde-de-los-molinos-de-agua-

4142298?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc 

Mooie route langs de groene weg van de watermolens die San Juan del Puerto verbindt met Valverde del Camino. 

Over het algemeen is het makkelijk, richting Valverde gaat het continu omhoog, maar heel soepel. Op de terugweg is 

de weg natuurlijk licht dalend. De heen- en terugreis is ongeveer 70 km, wat goed te doen is in 3 uur. 

De Los Molinos de Agua Greenway loopt langs de oude spoorlijn van het mijnbouwbedrijf El Buitrón. Het was de 
eerste mijnspoorlijn in de provincie Huelva, die tussen 1870 en 1969 in bedrijf was . De lay-out van de weg verbond 
de Buitrón-mijnen met de kade die het mijnbouwbedrijf in San Juan del Puerto bezat, waar het startpunt van de 
route zich bevindt. 
Deze Greenway heeft weinig hellingen , het is een route die toegankelijk is voor mensen met beperkte mobiliteit of 
motorische handicaps, en zeer geschikt voor fietsers en wandelaars van alle leeftijden , het vergemakkelijkt het 
contact en de kennis van de natuurlijke en landelijke omgeving, van hoge ecologische waarde, landschap en 
etnografisch. 
 

 

 

 

 

 

Cp 62176 

 

Cp6670 

 

https://www-wikiloc-com.translate.goog/mountain-biking-trails/via-verde-de-los-molinos-de-agua-4142298?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc
https://www-wikiloc-com.translate.goog/mountain-biking-trails/via-verde-de-los-molinos-de-agua-4142298?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=nl&_x_tr_hl=nl&_x_tr_pto=sc

