
Onda: Ermita de Santa Bárbara.



1 5-01 -201 9. Onda: Ermita de Santa Bárbara.

Om 1 0:38 beginnen we aan de wandeling, die eerst langs
een oude ceramische fabriek leidt. Verderop zien we een
groot modern kunstwerk, dat het belang van ceramiek in
Onda weergeeft.

LB: Camperplaats.
LM: Ceramiekfabriek.
RO: Kunstwerk van ceramiek.



We wil len vandaag de gele route wandelen, zoals aangegeven op het kaartje datr we
gisteren van het I -kantoor kregen. Maar we hebben in het begin niet door dat die gele route
in het veld met groen-witte tekens is aangeduid. Dus lopen we te lang langs de Río Anna.
Bij het kerkhof komen we dan op de bedoelde route en gaan via de Ermita de Santa Bárbara
en een heuvel met een antennemast, over Artesa weer terug naar de camper.
Een wandeling van 1 2,9 km met een stevige klim erin.



We lopen naar de Río Anna, die we boven langs een straat
bl i jven volgen. Ook bij een wegwijzer met de eerder
genoemde groen-witte aanduiding naar Ermita de Santa
Bárbara bli jven we de rivier volgen, maar nu onder tegen
het water aan. Overigens nog helemaal niet zo gek.

LB,O: Río Anna.
RO: Pont de Sonella.



Aan de zuidoost zi jde van Onda staat een ri j huizen op hoge
muren boven de Río Anna. Wat verder steken we via een
weggetje de rivier over en maken een alternatieve route.
Rechts zien we nu de stad met de kathedraal en castel lo.
Langs plantages gaat het gestaag omhoog.
We komen onder langs de ruïnes van het Convento de
Santa Catal ina.

LB, RB: Río Anna.
LM: De laatste huizen van Onda.
LO: Onda.
RO: Convento de Santa Catalina.



We slaan rechts af een andere weg tussen de plantages
door naar een groot kerkhof. Daar komt de oorspronkeli jke
route op ook langs.
Dan gaat het stei l bergop door bos naar de ruïne van de
Ermita de Santa Bárbara, waar we even gaan kijken.

RB: Santuario de Nuestra Señora de la Esperanza.
LM: Rozemarijn, Rosmarinus officinalis.

MM, RO: Ermita de Santa Bárbara.
RM: Kleinbloemige gaspeldoorn, Ulex parviflorus.
LO: Onda.



De Ermita staat boven op de top van een stei le heuveltop
en daardoor heb je er een gigantisch uitzicht naar al le
kanten. Je moet wel de moeite nemen om er omheen te
lopen.

B: Links Artesa en rechts Onda.
LM: Ermita de Santa Bárbara.
RO: Zicht naar zee met de Convento de Santa Catalina.



Jammer dat dit bouwwerk in zo'n slechte staat is.

LB, RB, RO: Ermita de Santa Bárbara.
LO: Atalanta, Vanessa atalanta.



We dalen van het topje van de Ermita af en beginnen aan
een nog stei lere kl im naar de volgende top: Antena, waar
inderdaad een zendmast op staat en het hoogste punt is
met zi jn 381 m (1 3:50).
Het gaat vervolgens lang en schrikbarende stei l naar
beneden. (Geen wonder dat we de mountainbiker die ons
zo-even passerede hier omdraaide.) Elke stap moet je hier
in vol le concentratie overwegen.

LB: Terugbnlik op de Ermita de Santa Bárbara.
RB: Antena.
MO: Het pad naar beneden.
RO: In dit bos ook dikke lagen mos.



Eenmaal beneden aan een pad naar een voorde door de
Río Anna zien we een aantal Kurkeiken, die pas geschild
zi jn (1 4:52).

RB, LO, MO: Kurkeik, Quercus suber.
RO: Artesa.



Een vrouw met 3 honden wijst ons bij de rivier op een aantal
stapstenen om droog naar de overkant te kunnen komen.
In Artesa volgen we de Carrer de Blasco Ibáñez langs
volkstuinen en komen zo bij het Museo-Convento del
Carmen. Dit kloostercomplex is nu ingericht als Museo de
Ciencias Naturales. Dit natuurhistorisch museum bevat
meer dan 2000 ongezette dieren.
Via de doorgaande weg en de ceramiekfabriek komen we
om 1 5:48 na 1 2,5 km aan op de camperplaats.

LB: waterhuisje met irigatiekanaaltje.
RB, RO: Museo-Convento del Carmen.
LO: Knikkende klaverzuring, Oxalis pes-caprae. .




