
 
 
 
Ornithologische route 3 
Over de steppen van Belén 
 
Ook op Wikiloc kunt u deze route vinden, zodat u hem gemakkelijk kunt gebruiken op uw smartfoon 
of GPS-apparaat. Zoek op “Finca el Rabilargo 3” en selecteer dan de ornithologische route. 
 
Deze route kent een afwisselend landschap maar voert voor een groot deel door steppengebied. 
 
U rijdt vanaf de finca, aan het eind van het zandpad rechtsaf de weg op. U passeert Arroyomolinos. 
Neem na het dorp de kleinere weg rechts en aan het eind slaat u weer rechtsaf, richting Montánchez. 
 
1 U komt bij een rotonde. Neem daar de richting “Torre de Santa Maria” 
 
2 U passeert Torre de Santa Maria. Bij de rotonde gaat u rechtdoor richting Trujillo. 
Vervolgens rijdt u almaar rechtdoor. U passeert een aantal dorpjes. Tussen Ruanes en la Cumbre 
staan palen met electriciteitskabels aan beide zijden van de weg. Op de leidingen zitten vaak vogels: 
in het voorjaar scharrelaars en verder veel Iberische klapeksters. 



 
Vlak voor Trujillo ligt een klein stuwmeertje waar regelmatig mooie waarnemingen kunnen worden 
gedaan. 
 
U rijdt de weg helemaal uit. In Trujillo slaat u rechtsaf en rijdt het centrumpje in. 
Bij de rotonde rijdt u rechtdoor blijf doorrijden tot u de afslag Zorita / Guadalupe ziet.   
 
3 Sla hier rechts af en rijdt naar het Plaza de Toros, een groot rond gebouw. Bij het Plaza de Toros 
vliegen veel kleine torenvalken in het voorjaar en zomer. Het is de grootste kolonie in Trujillo. 
Rijdt daarna verder, u draait om uit de richting waar u vandaan kwam en rijdt de straat in met een 
lichtbruin gebouw aan de linkerkant. (mogelijk een autozaak maar dit veranderd nog weleens). Aan 
het eind van de straat rechtsaf slaan. 
 
4 Naast deze weg staat een soort klein industrieterreintje. Rijdt rustig door en neem de afslag Belén. 
 
5 In Belén blijft u de weg volgen. Spaanse dorpjes zijn altijd wat verwarrend maar neem de 
gevoelsmatig meest logische weg rechtdoor. Vraag het anders even (roeta de pagaros) 
 
6 U rijdt de steppen op en rijdt alsmaar rechtdoor. Neem de tijd. Steenuilen, gieren, trappen zijn 
mogelijk en heel veel grauwe gorzen in het voorjaar. 
Aan het eind van de weg gaat u linksaf. 
 
U komt door Torrecillas de la Tiesa, blijf de grote weg volgen. 
 
7 Op het kruispunt rijdt u rechtdoor richting la Aldea del Obispo. In Aldea neemt u een weg naar het 
zuiden. Er zijn er een paar en uiteindelijk komt u altijd op de goede weg. Verlaat het dorp aan de 
zuidkant, u rijdt de dehesa in. Aan het eind van de weg gaat u op de splitsing linksaf. (Op de kruising 
staat een bord die de richting aangeeft naar de dehesa de Doña Catalina) Ga hier dus in 
tegenovergestelde richting van het bord. 
Op het volgende kruispunt rechtsaf. Volg deze weg en neem later de richting Santa Marta de 
Magasca. 
 
8 Santa Marta is een lastig dorp om doorheen te rijden. Er zijn nauwelijks borden en u moet een 
beetje op gevoel rijden. Verlaat het dorp aan de zuidkant richting la Cumbre. Wegnummer is: cc-57.1 
 
9 In la Cumbre neemt u de richting Ibahernando, aangegeven met een bord. 
 
10 In Ibahernando gaat u richting Robledillo de Trujillo en later Zarza de Montánchez. 
 
11 Rijdt door tot u op een grote weg komt, de EX-206. Sla rechtsaf en rijdt een klein stukje verder tot 
u een bord ziet: linksaf naar Montánchez over een camino rural. Sla hier linksaf en volg het weggetje 
naar Montánchez. 
 
Sla aan het eind rechtsaf, blijf deze weg volgen en rijdt vanaf Montánchez weer terug naar Finca el 
Rabilargo. 


