Naar de Arroyo de la Vid (riviertje)
Wandeling van bijna 13 km
Begin: vanaf Finca Las Abubillas
Kenmerken: deel rondom, deel heen en terug
Het eerste deel loopt dwars door de dehesa, daarna
komt u in een open terrein, later met mooie vergezichten
en aan het eind van uw wandeling stuit u op een
riviertje, waar u nog wat rond kunt struinen: een
heerlijke plek voor uw lunchpakket/koffie, etc.
U loopt overal op paden, die door plaatselijke boeren gebruikt worden om
hun Finca te bereiken. Zo nu en dan word je dus gepasseerd door een
auto.
Vanaf onze ingangspoort loopt u een klein stukje richting het dorp. Steek
direct over en neem het eerste zandpad aan uw linkerhand. U loopt nu
van het dorp af, na 50 m ziet u aan uw rechterkant een veerooster. Hier
moet u overheen. Kies na het veerooster direct het linker pad. Iets
verderop splitst het pad zich weer: kies opnieuw het linkerpad. Volg dit
pad. U stuit vanzelf op een klein waterloopje (kan droog staan, maar blijft
herkenbaar als waterloopje). Aan uw rechterhand ziet u een grote
drinkpoel voor het vee. Blijf dit pad (dat wat moeilijker zichtbaar is)
vervolgen. Het waterloopje blijft aan uw rechterhand. Enkele malen
passeert u een dode boom. U houdt het waterloopje aan uw rechterhand.
Het pad maakt een grote boog en het lijkt of u terug loopt; gewoon
doorlopen. Waar het pad in een grote boog naar links buigt ziet u
rechts/hoog een groot huis staan. U loopt nogmaals langs een dode boom,
aan uw rechterhand loopt u parallel aan enkele hekken. Op het terrein
achter de hekken leven veel edelherten, soms zijn ze zelfs overdag te
zien. Aan het eind stuit u vanzelf op een soort van hek/poort (in slechte
staat). Open dit en sluit het achter u. Wellicht is het makkelijker gewoon
over het hek heen te stappen. U bevindt zich nu weer op een brede
zandweg. Onthoud deze plek, want hier bij het hek komt u straks terug.
U kunt er hier ook voor kiezen om naar links te gaan, dan kom je weer bij
het beginpunt terecht en ben je dus weer thuis. Dan heeft u in totaal 5,5
km gelopen.
Kiest u ervoor om op het zandpad rechts aan te houden en verder te
gaan, dan na 100 m weer kiezen voor rechts aanhouden. U volgt de
‘camino rural’ (betekent de weg door de campo), dat staat te lezen op het
30 km bord. Deze weg heeft een scherpe bocht naar links (kan niet
anders), gewoon de weg vervolgen. Hier is het landschap even niet mooi,
vrij kaal. Het veld rechts van u is het veld van de edelherten, blijven
kijken. Wel afwisselend na de dehesa waarin u gelopen hebt. Er volgt
weer een splitsing, de weg loopt rechtdoor, maar u gaat naar rechts, de
weg loopt wat op. Vanaf nu loopt u gewoon rechtdoor tot het eindpunt van
de wandeling. De weg is hier meer geaccidenteerd, waardoor u verder van

u af kunt kijken. U krijgt mooie vergezichten onderweg. De heuvelrug
dichtbij is het Nationaal park Monfragüe en de bergen daarachter (als die
zichtbaar zijn) is de Sierra de Gredos, waar nog steenbokken voorkomen.
In de wintermaanden tot ver in het voorjaar zijn de toppen met sneeuw
bedekt. Aan het eind van het pad stuit u op een riviertje en een poort van
de privé Finca “Maluenez de Arriba”. Hier kunt u niet verder. Het is een
mooie plek om ergens langs het riviertje je lunchpakket te eten, koffie te
drinken, etc. Ga rustig/stil ergens zitten als het weer het toelaat en kijk of
u boven de waterspiegel de eerste kopjes boven water ziet komen van de
schildpadden die ondergedoken zijn, omdat ze u hoorden aankomen. Als u
lang genoeg stil zit, dan komen ze weer tevoorschijn, met zonnig weer
(zelfs al in januari). Ook de ijsvogel kan hier langskomen. Monniksgieren
vliegen zeker over en wie weet heeft u het geluk een Keizerarend of
Steenarend te zien……………..
U moet dezelfde weg terug nemen tot aan het hek waar u overheen
gestapt bent of doorheen gekomen bent. Op de terugweg gaat u niet door
of over het hek, maar neemt u het verharde pad naar links, vlakbij het
hek dat u op de heenweg door bent gekomen. U komt vanzelf thuis.
Eenmaal thuis heeft u bijna 13 km gelopen.
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