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De paden op …. 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

ran Canaria heeft vele mogelijkheden om bijzondere wandelingen te maken. Ver de rimboe 

in naar de bergen of de wandelende duinen aan zee bewonderen maar ook een rondje 

stuwmeren is mogelijk. 

Voor elk wat wils dus. Ook dicht bij “huis” in en om de stad Las Palmas zijn leuke wandelingen te 

maken. De correspondent neemt jullie dit keer mee op twee van deze dicht-bij-huis wandelingen. 

 

Om voor de daadwerkelijke wandeling de benen niet al te zeer te vermoeien neemt de bemanning 

van de Zeezwaluw buslijn 41 naar het uiterste 

noordelijke bewoonde stukje Las Palmas, op het 

schiereiland Las Isleta. Aan het eind van deze 

buitenwijk stopt de bus en wordt er een klein stukje 

terug gewandeld om het pad naar “het kruis” op te 

pakken. 

Op één van de 3 vulkanische bergtoppen, is van 

beneden een kruis te zien, daar willen de zeerotten 

heen want het uitzicht op dit hoge punt moet 

geweldig zijn. 

 

Onder een stralend blauwe hemel wandelen ze het pad 

omhoog naar de top. De steilte is gemiddeld maar valt 

te doen. Langs het pad zijn op gelijke afstand van 

elkaar, gestapelde steenhopen die liggende kruisen 

blijken te zijn. Er is geen info over waarom en voor wie 

die zijn gelegd, misschien gewoon een knutselwerkje van 

een overijverige doe-het-zelver…..  

 

Eénmaal boven is de beloning zoals verwacht, 

schitterend uitzicht over het hele schiereiland. In het 

windje bij het kruis wordt even gerust en een kopje 

koffie genuttigd. Na het kruis slingert het pad zich langzaam dalend in zuidelijke richting. 

 

Op de gortdroge grond groeien toch nog diverse planten, struiken en 

mooie bloeiende cactussen. Bij de eerste splitsing is een houten 

balustrade die via een paar treden steiler afdaalt terug in de richting 

van het kruis, alleen 50m lager. Hier zijn grotten van de eerste 

bewoners, de Aboriginals van Gran Canaria. 

 

Het grottenstelsel 

is uitgegraven in de 

steile wand van het 

vulkanische 

gesteente en het 

lijkt op sommige 

plaatsten bijna 

gepolijst, zo glad. 

 

De grotere grotten 

hebben als woning 

gefungeerd terwijl de kleinere holtes in deze grotten als voorraadruimtes hebben gediend. 
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Volgens de informatieborden zijn in de hele buitenwand zijn nog veel meer kleine en grote 

opslagplaatsen die voor de argeloze wandelaar grotendeels verborgen blijven. In dit specifieke 

grottenstelsel, die redelijk beschut is tegen de heersende winden, zou een redelijke groep 

mensen hebben gewoond. Zij konden in hun levensonderhoud voorzien door visvangst en het 

verzamelen van kruiden en groentes die in de omgeving groeiden. 

 

Na de grottenbezichtiging en een picknick lunch 

vervolgen de Zeezwaluwtjes het smalle dalende pad 

verder in de richting van de stad en het strand. Er is 

geen bewegwijzering waar de paden heen lopen en een 

aantal keren moeten de Zeelui op hun schreden 

terugkeren en een ander pad kiezen. Het pad wat direct 

op het strand zou moeten uitkomen wordt echter gemist 

maar via een leuke D-tour langs de weg komen ze 

uiteindelijk toch waar ze wezen willen, de 

wandelboulevard aan het strand. 

Via de toeristische route door het moderne gedeelte van Las Palmas wordt vanaf het Santa 

Catalina park het laatste stukje terug naar de marina met de bus ondernomen. 

 

___/)___ 


