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10 - Molino de la Negra
De wandeling voert door het typische “dehesa” landschap van Extremadura. De dehesa is een
landschap dat veel voorkomt in het zuiden van Spanje dat zich kenmerkt door voor vee
gebruikte weilanden met steeneikjes en andere lage boompjes die goed tegen hitte en droogte
bestand zijn. De wandeling komt langs een aantal dolmens, uit de prehistorie afstammende
stenen bouwwerken, vergelijkbaar met hunebedden. Vooral de dolmen “Tapada del Anta” is
interessant vanwege de grootte en goede staat.
We vertrekken vanaf het informatiebord van de wandelroute in het park (1). De wit-gele
markering loopt langs het park van de N-521 af. Bij een kruispunt steken we over.
Vervolgens ontbreekt de markering, we gaan hier rechtdoor langs de supermarkt.
Bij de kerk gaan we rechts en vervolgens de eerste straat links. Aan het einde komen we op
een weg, hier gaan we rechts (2).
Deze weg volgen we tot we bij een splitsing met een informatiebord van de wandeling
komen naast het kerkhof (3). Hier houden we links aan over de asfaltweg richting
Buenavista.
Voor Buenavista bestaat er de mogelijkheid om aan de rechterkant van de weg de dolmens
“Lanchas I & II” te bekijken. Voorbij het dorpje Buenavista komen we bij het huis “Dos
Olivos”. Bij de splitsing hier gaan we links (4).
Bij het bordje “Dolmen el Colchero” gaan we linksaf om deze dolmen te bezoeken (5). Na
de dolmen gaan we terug naar de weg en vervolgen we het pad tot we bij een splitsing
komen met een bordje “Molino de la Negra” (6). Hier gaan we rechts.
Dit fraaie pad voert naar de oude Molino de la Negra (7) waar het pad eindigt. We gaan
weer terug via hetzelfde pad tot we bij het bord “Dolmen Tapada del Anta” komen (8). Hier
gaan we rechts en direct links door het hek.
Steek hier een stuk schuin over het veld tot het bord “Ruta de Tapada del Anta”. Hier begint
een smal stijgend paadje door veel begroeiing. Wanneer eenmaal boven de begroeiing
minder wordt moeten we rechts aanhouden om de dolmen (9) te vinden, die enigszins
verborgen ligt.
Vanaf de dolmen volgen we hetzelfde pad terug naar de splitsing met het bord “Molino de
la Negra” (6), waar we rechtsaf gaan.
We volgen deze weg tot we bij een splitsing komen (10). Hier houden we rechts aan, de
bordjes en markering richting Valencia volgend.
We komen uit op een asfaltweg (11), hier gaan we links. Bij de volgende kruising gaan we
weer links. Wanneer we bij de eerste bebouwing van Valencia komen gaan we links, de witgele markering volgend.
We lopen nu rechtdoor en komen op de N-521 uit, bij het park “Parque de España”. Achter
het park gaan we links wat ons terug brengt naar het Parque de San Pedro.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 17,4 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde en asfaltwegen
Markering: Wit-geel / bordjes
Totale hoogteverschil: 350 m.
Hoogste punt: 492 m.
Moeilijkheid: Middel (3/14)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in het centrum van
Valencia de Alcántara, dat via de N-521 bereikt
kan worden. We parkeren de auto bij het park
“Parque de San Pedro de Alcántara”, ook wel
“Parque de las Ranas” geheten.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 24.658
Longitude: W 7 14.773
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