
Vogelkijkroute door Geopark Las Villuercas – 145 km 

Ga bij de uitgang van Finca Las Abubillas rechtsaf richting het dorp. Aan 

het eind van de weg slaat u linksaf, de NV op (dit is de oude rijksweg 

Badajoz-Madrid). Blijf deze weg volgen. U rijdt het dorp uit. Na enkele 

kilometers passeert u een langgerekt stuwmeertje aan uw linkerhand. 

Wellicht dat er in het voorjaar hier wat leuke vogelsoorten zijn te zien, 

langs de oevers zijn soms grote karekieten te horen. Overigens is dit ’s 

avonds ook een mooie plek om nachtzwaluw en/of Moorse nachtzwaluw 

te horen zingen (april/mei/juni). 

Na weer enkele kilometers gaat u rechtsaf richting Deleitosa. U kruist de 

A5 (Snelweg naar Madrid) onderdoor en vervolgt de weg. Aan uw linkerhand rijdt u langs een 

bergrug waar vrijwel altijd monniksgieren zijn te zien. Rechts heeft u een fraai vergezicht tot aan 

Trujillo toe. Blijf deze weg volgen. U komt door het dorp Deleitosa. Vijf kilometer verder slaat u 

rechtsaf richting Cañamero. Blijf deze weg volgen. U rijdt langs bossen van steen- en kurkeiken en 

ziet voor u de ‘bergen’ van Las Villuercas. U passeert het gehuchtje Retamosa. Enkele kilometers 

voorbij het dorpje komt u in het dal van de Rio Almonte terecht. Bij de rotonde gaat u rechtsaf, 

richting Cañamero en Berzocana. (Later op de dag komt u weer over deze rotonde, maar dan van 

links.)  

U komt al snel over een brug. Direct na de brug kunt u rechts parkeren en bijvoorbeeld even naar de 

kloof lopen aan uw linkerkant. Er gaat een smal paadje die richting op. Boven de kloof zijn meest wel 

gieren te zien, maar soms ook steen- en/of slangenarend. Als er water door de Almonte loopt levert 

dit ook regelmatig grote gele kwikstaart en ijsvogel op. Vervolg de weg. 

Een stukje verderop ziet u links een tweetal hoge rotsen met daartegenaan een klein plaatsje; dat is 

Cabañas del Castillo. Deze plek moet u zeker bezoeken! Parkeer ergens in het dorpje. Vanuit het 

dorp, maar zeker vanaf de ruïne bovenop de rots heeft u geweldige uitzichten. Als u naar boven wilt, 

loop dan naar de kerk en neem het paadje dat achter de kerk langs gaat. Daar gaat tussen twee 

rotsen een paadje omhoog. Met vochtig weer kunnen de stenen hier glad zijn, iets om rekening mee 

te houden. Eenmaal boven heeft u fantastische vergezichten. Vanaf deze plek ziet u gieren, maar 

wellicht ook bij de verderop liggende grote rots slechtvalk, aasgier, zwarte ooievaar of havikarend. 

Kleine vogels om hier op te letten zijn blauwe rotslijster en grijze gors bijvoorbeeld. Mogelijk zijn er 

ook alpengierzwaluwen te zien hier. Bij de ruïne zijn ook vaak leuke vlindersoorten waar te nemen, 

die aangetrokken worden door het hoogste punt hier in het landschap, het zogenaamde ‘hilltopping’.  

Neem dezelfde weg weer terug en vervolg de route richting Berzocana. U rijdt door en langs hele 

fraaie kurkeikbossen, met op enkele plekken zeer oude bomen. Houdt steeds de bergketen aan uw 

linkerhand in de gaten, want daar zijn vaak roofvogels te zien. Net voor het dorpje Solana passeert u 

een provisorisch voetbalveldje aan uw rechterhand. U kunt op die plek (in zuidelijke richting) een pad 

naar de Rio Berzocana bewandelen; een leuk wandeluitstapje van plusminus anderhalf uur en een 

prachtige plek voor de lunch als u die meeneemt. Het steenachtige pad is goed beloopbaar. 

Waarschijnlijk moet u een of twee keer een hekje door dat daar voor de schapen staat. Sluit het hek 

achter u. Eenmaal terug van uw wandeling vervolgt u de weg weer. 

Andermaal komt u voorbij het dorpje Solana door prachtige stukken met kurkeiken en verderop ook 

Pyrenese eiken, die in tegenstelling tot steen- en kurkeiken, wel bladverliezend zijn. 

 

Het volgende dorp is Berzocana. De weg maakt hier enkele keren een bocht van bijna 90 graden. In 

de tweede bocht ziet u een aanwijzing naar een Casa Rural “Cielo Abierto”. (Hier hebben wij de 

eerste drie jaar na onze emigratie gewoond). Een stukje verderop gaat er een smalle geasfalteerde 



weg rechtsaf. Neem die. U komt hiermee in het dorp Berzocana uit. Volg de weg in het dorp. Net 

voor de kerk gaat u linksaf een smal steegje door (gaat prima, al lijkt dat misschien niet zo). U komt 

daarna op het Plaza van Berzocana. Een leuk intiem dorpspleintje met diverse barretjes waar u iets 

kunt drinken of eten. 

Hierna volgt u opnieuw de richting van Cañamero. Het kan zijn dat u even moet zoeken hoe u weer 

op die weg terecht komt, omdat het lang niet altijd goed aangegeven staat. Maar eenmaal op weg 

naar Cañamero, komt u een kilometer op vijf verderop op een rotonde terecht met een groot 

metalen kunstwerk erop. Cañamero is hier rechtaf, maar u neemt de derde afslag die naar 

Navezuelas gaat. Deze weg stijgt snel en voert u over een pas heen, van waaraf u prachtige 

vergezichten heeft. Blijf deze kronkelige weg volgen. De bergketens hier zijn vanuit geologisch punt 

zeer bijzonder. Er komen tal van roofvogels voor, van gewone buizerd tot steenarend en havikarend. 

Op weg naar Navezuelas krijgt u op een gegeven moment zicht op een hoge berg (rechts) met daarop 

een flink aantal masten. Uiteraard ziet u dit enkel bij helder weer. Dat is de Pico de Villuercas, het 

hoogste punt van Extremadura, 1601 m. Er loopt een smal weggetje steil omhoog dat u met de auto 

goed kunt rijden. Het is lastig uit te leggen waar dit weggetje begint, maar kijk uit naar een betonpad 

rechts van de weg, met een groot bord van de Junta de Extremadura ernaast. Er staan hier veel 

tamme kastanjebomen. Deze weg begint vrij snel na een scherpe bocht naar links met in de bocht 

een bruggetje. De Rio Almonte ontspringt hier vlakbij en gaat hier onder de weg door. 

Het weggetje omhoog naar de Pico is steil (12%) en heeft enkele haarspeldbochten. Op een paar 

plekken in die bochten kunt u vrij eenvoudig parkeren en genieten van het omringende landschap 

met prachtig begroeide grillige bomen (Pyrenese eiken) en puinhellingen van kwartsiet. U zult 

hoogstwaarschijnlijk geen tegenliggers tegenkomen omdat dit weggetje nauwelijks bereden wordt. 

Aan het eind van deze weg komt u terecht op een wat bredere geasfalteerde weg (afsalt in slechte 

staat). Ga hier rechtsaf en rijdt net zo lang door tot u niet meer verder kunt. Dit is de Pico. Enorme 

vergezichten en beneden ziet u in een van de dalen Guadalupe liggen, waarvan u zeker met een 

kijker het klooster duidelijk kunt onderscheiden. Mogelijke vogelsoorten zijn hier aasgier, slechtvalk, 

alpenkraai en met veel geluk rode rotslijster. In de wintermaanden wordt hier ook alpenheggenmus 

gezien. 

Als u uitgekeken bent neemt u weer dezelfde route naar beneden en vervolgt uw weg naar 

Navezuelas. Dat is nog maar een paar kilometer.  

Afhankelijk van de tijd die u nog rest kunt u nog een uitstapje maken naar een prachtige vallei met de 

naam Valle de Viejo. De weg ernaar toe begint daar waar het dorp Navezuelas ophoudt en gaat 

rechtsaf. Volg deze weg, die u weer over een pas voert en uiteindelijk uitmondt in de Valle de Viejo. 

Het is leuk om hier een stukje te wandelen. Beneden in de vallei stroomt een smal beekje en er staan 

authentieke boerderijtjes. Een aanrader om hier wat rond te snuffelen. Neem dezelfde weg weer 

terug naar Navezuelas en sla rechtsaf. De weg voert opnieuw langs mooie kurkeikbossen. U komt 

door het gehucht Roturas, met een oude kerk aan uw linkerhand. Volg gewoon de weg door het 

dorp. Na verloop van tijd komt u uit op de rotonde waar u vanmorgen rechtsaf bent geslagen (vanuit 

uw gezichtspunt nu linksaf). U gaat hier nu rechtdoor (eerste afslag), passeert opnieuw de dorpen 

Retamosa en Deleitosa. Wanneer u de snelweg Madrid-Badajoz, (A5) weer ziet, kunt u of rechtdoor 

rijden en bij de T-splitsing aan het eind linksaf slaan, of de snelweg richting Trujillo pakken en de 

eerste afslag Jaraicejo nemen die u weer terug op Finca Las Abubillas brengt. 
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