Route: naar ‘El molino de tío Aquilino’, naar de
watermolen van oom Aquilino, gelegen aan de rivier de
Almonte
Type wandeling: heen en terug
Start en eindpunt: net buiten het dorp Monroy
Lengte: totaal 6 km
Moeilijkheidsgraad: bijna 3 km dalen, bijna 3 km stijgen
Duur: 2 uurtjes
Kenmerken: Een landschappelijk prachtige wandeling door de dehesa
boyal van Monroy. De dehesa boyal is een gebied van en voor de inwoners
van Monroy. Hun vee (koeien, schapen, paarden) loopt er vrij rond. De
eigenaren van het vee zijn inwoners van het dorp Monroy. Je kunt hen
tijdens uw wandeling tegenkomen (meestal in een witte bestelauto).
U daalt tijdens uw wandeling geleidelijk af naar de rivier en moet
hetzelfde stuk weer terug omhoog.
In Monroy hebt u op verschillende plekken de mogelijkheid om wat te
drinken of een hapje te eten in een bar/restaurant.
Startpunt van uw wandeling: U rijdt naar Monroy, vanaf onze Finca linksaf
en dan alleen maar rechtdoor tot aan Monroy (plusminus 30 minuten). In
Monroy neemt u de vierde straat linksaf, na het huis met nummer 52, de
straat die u inrijdt heet Calle de Doña Carmen Gonzalez. U rijdt het dorp
uit en binnen een paar honderd meter ziet u twee verkeersborden met
een 30 km aanduiding. Boven het tweede bord is een bord ‘let op voor
loslopende koeien’ aangebracht. Net hiervoor aan uw rechterhand is een
groen verroest hek, waar o.a. het wandelbord staat met de aanduiding: El
molino de tío Aquilino.
Parkeer uw auto (buiten het hek of net binnen het hek, waar u wilt). Het
hek openen en sluiten.
Volg constant het hoofdpad.
Al vrij snel kunt u naar rechts (naar de molino aan de rio Almonte), niet
doen, gewoon het hoofdpad aanhouden.
Bij de viersprong de zandweg naar Trujillo oversteken, dus ook hier
rechtdoor. Even later buigt het pad sterk naar links (hier staat weer een
wandelbord aan uw rechterkant). U houdt de grote landbouwschuur met
groen dak aan uw rechterhand.
Verderop komt u weer bij een viersprong, gewoon rechtdoor blijven gaan.
U komt vanzelf op het Romeinse pad terecht, u zult het direct herkennen:
de stapstenen liggen op hun kant, dwars in de looprichting. U bent nu
vlak bij de rivier. Bij de rivier stuit u op een houten hekje, daar gaat u
doorheen. Houdt bij de rivier rechts aan, na 100 meter vindt u de
watermolen aan de waterlijn. De watermolen werd aangedreven door het
water wat het rad in werking moest stellen. Hier maalde men het graan.
Het meel werd per ezel naar het dorp vervoerd een behoorlijke tippel.
Loop weer dezelfde weg terug.
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