
Níjar (Sendero de los Molinos).



23022019. Nijar  Huebro  Nijár.
We zoeken in het gidsje dat we gisteren in Carboneras
kregen een wandeling langs watermolens uit. Nu moeten
we de start van die wandeling nog opzoeken.
Dat bl i jkt niet moeil ; i jk te zi jn: we lopen in de richting van de
kerk, vragen de man van de combinatie winkel-I -kantoor
heeft waar we zijn moeten. Hij vertelt ons op zijn Spaans
dat hi j geen info over de wandeling heeft, maar dat we
verder recht door moeten: más tarde - verderop.

LB: Camperplaats in Nijár.
RB: Santa María de La Anunciación en de Torre de Nijár.
LO: Calle L:a Carrera.
MM: Plaza la Glorieta.
RM: Torre de Nijár.
RO: Camiño Huebro.



Op en neer van Nijár naar Huebro, door het dal met de 20 molens

heen en terug over de weg. Het is een geweldige wandeling door een

ruige kloof met prachtige vergezichten.



We volgen Camiño Huebro omhoog. Voor
ons het dal en de berg met Huebro ons
doel, achter ons zien we in het zuiden de
plastic kassen op de vlakte onder Nii jár.

LB: De bergen bij Huebro.
RB: In het zuiden mare plastico.
RM, RO: Fitis, Phylloscopus trochilus.



We lopen het dorp uit en vinden bij een splitsing inderdaad
dat infobord en een weg dat snel een breed pad en
vervolgens een geitenpad wordt.

LB: Camiño Huebro.
RB: Sierra Alhamilla.
LO: Nijár en verre omgeving.



Bergop klimmen we langs een kloof en 20 hydraul ische
watermolens naar het dorpje Huebro.

LB: Smalle kanaaltjes zorgen voor water in die molens.
RB: Terrassen om erosie tegen te gaan.
LM: Waarschuwing voor schrikdraad.



Dit is een fantastisch mooie wandeling, die redeli jk goed
aangegeven is. wel moeten we enkele keren de voortzetting
zoeken. Het is trouwens goed dat we gisteren die
watermolen bij Agramasón zagen. Nu weten we de werking
van deze molens, die tot de 70-er jaren van de vorige eeuw
in gebruik zi jn geweest om graan te malen. In plaats van al
die plastic kassen werd er vroeger graan verbouwd en die
moest gemalen worden.

RB: Water valt van boven op de molenturbine.
RO: Zoekplaatje met 5 molens.
LO: Waar is dat pad gebleven?



Hoe hoger we komen hoe meer molens dat we zien.



Op het laatste stuk naar Huebro gaat het stei ler bergop en
daar staan heel veel molens vlak achter elkaar.

Deze pagina: Molino hidráulico en el barranco de Huebro.



LB: Misschien wel de mooiste molen.
MM: Even pauzeren.
RO: Aeonium manriqueorum.



Via een grote boog linksom het dal heen gaat het tenslotte
Huebro in.

RB: Een woonhuis omgebouwde molen.
RO: Cerros en de zee achter de mare plastico.



In Huebro komen we langs een grote waterbak en even
verder bij de kerk.

LB: De laatste voormalige molen.
RB: Grote waterbak voor aan in Huebro.
RO: De kerk van Huebro.



We bezoeken het (bedevaarts-?) kerkje en drinken wat in
het café-restaurant. Eten kunnen we hier niet, omdat
bl i jkbaar al les gereserveerd is. Dus kri jgen we slechts een
glas witte wijn voor mij en voor Tineke een kop trage koffie,
want de koffiemachine is stuk. Nu wordt er een klein
perculatortje op het gas gezet.

B: Kerk van Huebro.
RO: Het restaurantje in Huebro.



We lopen dan over de gewone verkeersweg weer terug
naar Nijár. Weliswaar een langere weg, maar een stuk
gemakkeli jker te lopen en dus toch sneller.

LB, LO: De weg terug naar Nijár.
RO: Huebro.



Onderweg komen we veel auto's tegen die bl i jkbaar boven
hun vertier gaan zoeken. Geen wonder dat dat restaurant
volgeboekt was.
Bochten en haarspeldbochten wisselen elkaar af. Het gaat
dan ook rap naar beneden.

M: Nijãr en Huebro met de Sierra de Alhamilla,
LO: Leleiachtige plant.
MO: Hypermodern huis met mooi uitzicht.
RO: Lavandula dentata.



Op een van de laatste haarspeldbochten heb je subliem
zicht over Nijár en verre omgeving.

RB, RO: Nijár.
LO: Toppen ten NOen van Nijár.



Na in totaal 9,83 km zijn we om 1 5:30 terug bij de camper,
waar ik wat vogels fotografeer.

RB: Calle el Parque.
MM: Avenida Frederíco García Lorca.
RM: Turkse tortel, Streptopelia decaocto.
LO: Europese kanarie, Serinus serinus.
MO: Zwarte spreeuw, Sturnus unicolor.
RO: Huismus, Passer domesticus.

Volgende pagina: Kleine zwartkop, Sylvia melanocephala.





Later op de middag (1 6:20) kri jgen we een show te zien van
kleurig geschilderde duiven. Na een startschot met een stuk
vuurwerk. De lol hiervan is dat doffers zo dicht mogeli jk en
zo lang mogeli jk naast het enige duifje proberen te vl iegen.
Hoe dat gejureerd moet worden, l i jkt ons nagenoeg
onmogeli jk.




