
Riópar - Lagunas de Ruidera - Castel lo de Peñarroya.



21 -02-201 9. Riópar - Lagunas de Ruidera -
Castillo de Peñarroya.

1 0:37 ri jden we naar de DIA voor enkele boodschappen,
zodat we om 1 0:51 echt op pad kunnen. Het is koud buiten,
de waterkraan bij de service op de camperplaats was zelfs
nog even bevroren!
We zien Riópar Viejo, dat dorp op de heuvel met kasteel,
dat we gisteren al zagen. Om 11 :07 gaan we over de Puerto
de las Crucetas (1 300 m).

B: Overstekende kudde, Cortijo La Tapia.
MM: Calle Diseminados, CM412.
LO, MO: Puerto de las Crucetas.



Om 11 :27 passeren we Reolid. Dan gaat het over een vlakte
de provincie Ciudad Real in (1 1 :40). Vil lanueva de la
Fuente 11 :45. Deze streek is opmerkeli jk: hi j is vlak op
enkele bomen na kaal en nauweli jks bevolkt.

LB: Reolid.
RM: Villanueva de la Fuente.



RM: Hoog opgestapelde blokken hooi.
LO: Nuestra Señora de la Asunción. Villahermosa.
RO: Av. Castilla la Mancha, Villahermosa.



In Vil lahermosa stoppen we even om de molen te bekijken,
1 2:04.
Dan gaat het door een soort woesti jn.bos met bomen van
maximaal 3 à 4 m hoogte.

LB: Av. Castilla la Mancha.
RB, LM: Molino, Villahermosa.



De provincie Abrante in om 1 2:20. Als het heuvelachtig
wordt zien we enkele grote wijnvelden. De Cueva de
Montesinos is bekend van de avonturen van Don Quijote.
Hij is nu (1 2:45) dicht en alleen geopend na telefonische
afspraak. we gaan naar de Lagunas de Ruidera. Een reeks
van meren in de bovenloop van de Guadiana.
Tussen de Laguna Redondil la en Laguna Lengua pauzeren
we een natuurl i jke dam tussen deze 2 meren. Brede
watervallen typeren deze dam.

RB: Don Quijote en Sancho Panza, Cueva de Montesinos.
RM: Laguna Redondilla.
LO, MO: Bungalows aan de Laguna Redondilla.
RO: Dam tussen de Lagunas Redondilla en Lengua.



Ik loop even langs de weg terug om die dam wat beter te
bekijken. Ik vind het heel vreemd dat dit in stand bli jft, dat
het niet compleet weggespoeld wordt.
1 3:47 ri jden we door naar de watervallen tussen de Laguna
Lengua en laguna Salvadora. Prachtige brede watervallen
zie je daar aan de andere kant.

LB: Het water stroomt over de dam heen.
MB, RB: De watervallen.
LM: Laguna Lengua.
RM, MO, RO: De dam tussen de

Lagunas Lenguas en Salvadora (Lengua zijde).

Volgende pagina: Watervallen over de dam tussen de
Lagunas Lengua en Salvadora (Salvadora zijde).





We zien Laguna Moreil lo. In Laguna Batane zitten
aalscholvers (1 4:09). Een lange natturl i jke dam is ook de
afscheiding tussen Albacete en Ciudad Real. Laguna
Colgada (1 4:22). Ruidera l igt aan de Laguna del Rey. We
crossen door smalle straatjes en vinden uit dat de
overnachting bij een restaurant niet mogeli jk is.

B: Laguna Salvadora.
RM: Dam tussen de Lagunas Salvadora en
MO, RO: Ruidera.



Dus ri jden we verder naar Laguna Cueva Morenil la (1 4:45)
en direct erna Laguna Colladi l la, die dicht is gegroeid met
riet. Ook Laguna Cenagosa is dicht gegroeid (1 4:47).
Vervolgens wisselen grote grasvlaktes met bossen van
miniboompjes elkaar af.

LB: Virgen de la Blanca, Ruidera
RB: Laguna Cenagosa.
RM, O: Ruig gebied van struikgewas en miniboomen.



Om 1 5:1 0 en na 3876 km stoppen we
bij de Embalse de Peñarroya en het
geli jknamige kasteel.

RB: Schuur?
LM: Camperparking bij de

Castillo de Peñaroya.
O: Olijfbomen achter de parking.



Uiteraard gaan we nog de directe omgeving verkennen.
Achter de camperplaats is een enorm grote oli jfgaard. Naast
ons tussen de bomen van de parking is de Ermita de
Peñarroya. Aan de overkant van de weg is het Casti l lo de
Peñarroya op de kopse kant van het geli jknamige
stuwmeer.

LB: Ermita de Peñarroya.
RB: Castillo de Peñarroya.
M: Embalse de Peñarroya.
RO: Fuut, Podiceps cristatus.



Het kasteel bestaat voor het grootste deel uit een hoge
muur met weergangen erop. Her en der staan daar kleien
torentjes op met doorgangen die op Lil l iputterformaat zi jn.
Toch wel handig om te verdedigen. verder nog een grote
toren en enkele kleinere kamers.

Deze pagina: Castillo de Peñarroya.



Aan de andere kant van die muur-kasteel kom je aan de
stuwdam. Aan de andere kant van die dam zien we nog iets
van een kasteel, maar daar kunnen we niet heen, de dam is
afgesloten.
Rechts kijken we uit over de Guadiana, die diep onder ons
is. Links bij de muur is nog een klein kapelletje.

LB: Castillo aan de andere zijde.
RB, RM: Stuwdam.
MO: Guadina.
RO: Kapel.



Na dit rondje lopen we terug naar de camper. Morgen meer.

LB, LM: Kasteel aan de overkant.
MM, RM: Aalscholver, Phalacrocorax carbo.
LO: Duiven op de dam.
MO: Kuidleeuwerik, Galerida cristata.
RO: Huismus, Passer domesticus.




