
Vogelkijkroute door de steppen van Belen en naar Alcollarin – 165 km 

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

waterpoel rechts vlak voor het dorp, zijn altijd wel wat vogelsoorten te 

zien, zoals dodaars, ooievaar, kleine zilverreiger, zwaluwen, zwarte wouw 

en soms ijsvogel. Aan het eind van de weg linksaf en daarna de eerste 

rechts richting A5. Ga op de snelweg rechtsaf richting Trujillo. 

Neem na plusminus 9 kilometer de afslag Torrecillas de la Tiesa. Onder de 

snelweg door naar Torrecillas. In Torrecillas komt u direct op een 

rotonde, waar u rechts aanhoudt. Ga niet rechts de onverharde weg op, 

maar volg het asfalt. Volg de weg door het dorp totdat u het dorp weer 

uitrijdt. Aan uw linkerhand ziet u soort van parkje met grote eucalyptusbomen. U komt nu in open 

steppengebied. Na plusminus twee kilometer ziet u links in een van de veldjes een paar hopen met 

grijze bouwstenen staan, waar vrijwel altijd steenuiltjes op zitten. Rijd door totdat u rechts een 

geasfalteerde afslag ziet. Er staat een groot bord van de Europese Unie. Deze weg gaat naar Belen. 

Neem deze. Deze weg loopt door het steppengebied totdat u in Belen, een dorpje vlakbij Trujillo 

komt. Aan het begin van deze weg staat aan uw rechterhand een varkensbedrijf, waar vaak gieren en 

wouwen rondhangen. 

Afhankelijk van de hoeveelheid regenval komt u langs deze weg naar Belen enkele drinkpoelen 

tegen, waar u steltkluten, reigers en mogelijk andere steltlopertjes kunt zien. Bijna alle boerderijen, 

schuren en andere bouwsels zijn interessant om af te zoeken naar steenuilen, hoppen, torenvalk en 

kleine torenvalk. Op de vlakten zult u zuidelijke klapekster, kuifleeuwerik, grauwe gors, 

kalanderleeuwerik tegenkomen en met wat geluk zowel grote als kleine trap. Op een gegeven 

moment ziet u aan uw linkerhand een groep (oude)schuren met stro-opslag onder plastic. Ook hier 

zijn vaak leuke soorten te zien, w.o. spaanse mussen. De weg vervolgend ziet u vlak voorbij deze 

schuren aan uw linkerhand wat laaggelegen kleine steenhopen op een meter of vijftien van de weg. 

Daar zit bijna altijd een steenuil tussen, die u zonder verrekijker maar met moeite zult vinden. 

Vervolg uw weg door de steppen. Een paar kilometer verderop kruist u een andere weg, links is deze 

geasfalteerd, rechts een verhard zandpad. Ga hier gewoon rechtdoor. Vanaf nu krijgt u in de velden 

rechts de grootste kans om trappen te zien. Zet de auto aan de kant en speur de velden af. Wie weet 

scoort u ook nog zandhoenders of grauwe kiekendief. 

U komt vanzelf in Belen terecht. Rijd op uw gevoel door het dorpje heen, meest rechtdoor, volg de 

weg zonder scherp rechts of linksaf te slaan. U rijdt het dorp weer uit, passeert een groot bedrijf aan 

uw linkerhand en gaat vervolgens onder de snelweg (A5) door. Op de eerstvolgende kruising slaat u 

linksaf naar Trujillo. U rijdt langs een bedrijventerrein met links en rechts bedrijfsgebouwen. Zodra u 

dat achter u heeft gelaten, ziet u rechts een waterpoel achter een afrastering. Hier zijn vaak 

steltkluten en eenden te zien. Volg de weg die u naar Trujillo voert. Op een kruising, waar rechts een 

garage zit (Peugeot) slaat u linksaf. Rijd deze straat uit tot de volgende kruising. Voor u uit ziet u de 

arena van Trujillo, een groot rond gebouw waar een kolonie kleine torenvalken broedt. U kunt daar 

natuurlijk een kijkje nemen, maar let op: op deze kruising moet u linksaf slaan richting Guadalupe, 

het wegnummer is Ex.208. 

Volg de Ex.208 totdat u door het dorp Herguijuela komt. In het dorp gaat er een smalle weg 

(geasfalteerd) rechtsaf, de CC.24.1 richting Santa Cruz de la Sierra. Neem deze weg. Hij voert door 

fraaie stukken dehesa. Na een aantal kilometers ziet u aan uw linkerhand een nieuw gebouwd 

kasteel. Vlak daarna kruist de weg een breed verhard zandpad rechts en een geasfalteerde weg naar 

links. Sla hier linksaf. Na tweehonderd meter splitst het pad en houdt u links de geasfalteerde weg 

aan. Deze weg voert u binnendoor richting Zorita. Het is een leuk pad om vanaf te vogelen. Let op, in 



het voorjaar zijn hier vaak kuifkoekoeken te vinden. Uiteindelijk komt deze weg uit op een 

provinciale weg, net buiten het dorp Zorita. Ga hier rechtsaf. 

Het eerstvolgende dorp is Alcollarin. In het dorp zelf broeden op enkele plekken (o.a. kerk) kleine 

torenvalken. Rijd het dorp door totdat u er net uit bent. Hier gaat u rechtsaf, richting Presa de 

Alcollarin. Dit is een groot stuwmeer, dat fraai ligt ingebed in het omringende landschap. Er zijn hier 

veel vogels te zien, van allerlei watervogels tot roofvogels. U kunt het stuwmeer rond rijden, zij het 

dat de weg niet helemaal rondom gaat. U moet dus aan het eindpunt dezelfde weg weer terug. 

Zowel linksom (over de dam) als rechtsom zijn beide de moeite waard om te doen. Neem hier lekker 

de tijd! 

Als u uitgekeken bent neemt u dezelfde weg terug richting Zorita. Nu rijdt u echter door tot in het 

dorp en zodra u op een grotere kruising komt, slaat u hier linksaf richting Trujillo. U zit dan weer op 

de Ex.208. Volg de Ex.208 tot het dorp Conquista de la Sierra. In de zijweg aan uw rechterhand ziet u 

een bar “El Parador”. Afhankelijk van de tijd die u nog heeft kunt u vanaf hier binnendoor terug 

rijden naar de finca of gewoon de Ex.208 richting Trujillo blijven volgen en vanaf Trujillo via de A5 

terug rijden naar Jaraicejo. 

Mocht u voor binnendoor kiezen, landschappelijk een heel fraaie route door de uitlopers van het 

Villuercas gebergte, dan neemt u dus de CC.23.5 richting Garciaz. (bij El Parador rechtsaf het dorp 

door). 

Net aan het begin van het volgende dorp Garciaz slaat u linksaf en volgt de weg langs het dorp. U 

passeert uiteindelijk een bruggetje en volgt hier de weg rechtdoor, de CC.23.4. Deze weg komt uit in 

het dorp Aldeacentenera, waar u aan het begin van het dorp op de eerste rotonde niet het dorp 

ingaat, maar de tweede afslag neemt die langs het dorp voert. Bij de volgende rotonde gaat u linksaf 

(CC.23.3) Deze weg loopt na verloop van tijd weer door steppengebied en u komt langs de plek waar 

u eerder op de dag naar Belen bent afgeslagen. Volg gewoon de weg die u naar Torrecillas brengt. 

Vanuit Torrecillas de weg volgen richting Trujillo/A5. Uiteindelijk komt u weer bij de snelweg uit, 

waar u rechtsaf slaat richting Madrid. Na acht kilometer neemt u de afslag Jaraicejo en rijdt u weer 

op huis aan. 

 

Finca Las Abubillas  -  www.extremadura-spanje.com  -  tel. 0034-608.31.12.86 

http://www.extremadura-spanje.com/

