PR3 ZICHT OP DE MONDING
NIS

Bezienswaardigheid
WATERKRACHTCENTRALE VAN VELADA
De elektriciteitscentrale van Velada trad in 1935 in werking
en werd gebouwd door Hidroelétrica van de Alto Alentejo, een
bedrijf dat verantwoordelijk is voor nog zes andere gebieden:
Póvoa e Meadas, Bruceira en Foz (bij de Nisarivier), Cabeço do
Monteiro (Ponsulrivier), Pracana (Ocrezarivier) en Belver (de Taag).
Momenteel is de waterkrachtcentrale van Velada geïntegreerd in
de Hidrotejo - Hidroelétrica do Tejo, behorend tot de EDP-groep.
Deze draagt de gebieden Belver, Póvoa en Meadas, Bruceira en
Caldeirão (Almondarivier).

Waterkrachtcentrale van Velada

Gedragscode

Hoogtepunten
NATUUR: in de Taag kan er gevist worden op barbeel, bokvis,
karper, forelbaars, beekprik, voorn en baars. Wat vogels betreft,
leven hier soorten zoals de blauwe reiger, de ooievaar, de rode
wouw, de monniksgier, de oehoe, de aalscholver en de vale gier.
Het landschap bestaat uit kurkeiken, steeneiken, olijfbomen,
zeedennen en eucalyptus; dichtbij de grond bloeien zonneroosjes,
brem, Franse lavendel, jeneverbessen, aardbeibomen, heide en
rozemarijn. Op de oevers van de Taag groeien de rus, de wilg, de
populier en de es in overvloed.
HISTORISCH ERFGOED: Waterkrachtcentrale van Velada.
LOKAAL HANDWERK: pottenbakken; borduurwerk van Nisa;
kantklossen; boordsels; gebruik van vilt en en open zomen.
LOKALE SPECIALITEITEN: rijtstoofpot met vlees; varkensvlees
in witte wijn; stoofpot met ingewanden, bloed en schapen- of
geitenvlees; stoofpot van geitenvlees en brood; aardappelpuree
met look; varkensvet gebakken in een korstje; schapenvlees;
getomateerd vlees; speciale stoofpot met bonen; rijst met beekprik;
vissoep met vis uit de rivier. Zoetigheden (biscuitjes, “slapende”
cake; koekjes zoals “vergeetseltjes” en nisas; bootjeskoekjes).
Gemengde kaas (schapen- en geitenmelk) van Tolosa (BGA); kaas
van Nisa (BOB - beschermde oorsprongsbenaming); verschillende
soorten worst van Alpalhão.

Aanbevolen periode
De route kan in elk jaargetijde gelopen worden. Wel wordt
geadviseerd in de zomer rekening te houden met de mogelijk zeer
hoge temperaturen, en in de winter met gladde wegen.

NATUURROUTES

Volg enkel het aangewezen pad. / Respecteer private terreinen. /
Vermijd onnodige schade. / Observeer de fauna van een afstand. /
Beschadig geen planten of rotsen en haal er geen stukken vanaf.
/ Laat geen vuilnis of andere sporen achter. / Maak geen vuur en
wees voorzichtig met sigarettenpeuken. / Wees vriendelijk tegen
de lokale bewoners. / Wees voorzichtig met het vee. Hoewel
zachtaardig van karakter, houdt het toch niet van vreemden die
te dicht bij hun jongen komen. / Laat hekken achter in de staat
zoals ze waren. Als ze gesloten moeten worden, controleer dan of
ze goed gesloten zijn.

Nuttige contacten
Gemeente Nisa: +351 - 245 410 000
Toeristische dienst van Nisa: +351 - 245 410 000 - lijn 353
SOS Nooddienst: 112
SOS Nooddienst voor bossen: 117
Medisch centrum: +351 - 245 410 160
Antigifcentrum: +351 - 217 950 143
Federale politie: +351 - 245 410 116
Vrijwillige brandweer: +351 - 245 412 303
Deelgemeente São Matias: +351 - 245 469 226
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moeilijkheidsgraad

Schiereiland gezien vanop het uitkijkpunt

De route begint in de Waterkrachtcentrale van Velada. De eerste
meters wordt de route vergezeld door de rivier Nisa tot bij een
watermolen. Wat verderop steekt hij het ponton van de dam over
en volgt de onverharde weg langs de rechteroever van de rivier
tot aan de monding in de Taag. In het midden kronkelt het pad
door een gebied overvloedig begroeid met zonneroosjes. Hier
zijn ook olijfgaarden op terrassen te bewonderen, wat vroeger
een belangrijke inkomstenbron was. Het meest uitdagende punt
van de route is de klim naar de top van de heuvel, terwijl de
eucalyptusbomen steeds dichter bij elkaar staan. Op de top ligt
een uitzonderlijk uitkijkpunt over de rivier Nisa en de Taag. Vlak
hierna markeert de lijn van de Beira Baixa het landschap, op een
uitzonderlijk observatiepunt voor vogelspotters. Na enkele meters
duikt een afdaling op tussen eucalyptusbomen en zonneroosjes.
Deze komt uit op het ponton dat de twee oevers van de rivier Nisa
verbindt. Het water nodigt uit tot een pauze om even te vissen of
te lunchen. De route eindigt dichtbij de waterkrachtcentrale van
Velada, waar het mogelijk is om al dat zweet af te wassen in een
fontein met uitstekend, fris water.
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De moeilijkheidsgraad wordt bepaald op basis van 4 verschillende items die elk apart
beoordeeld worden op een schaal van 1 tot 5 (van makkelijk naar moeilijk)
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Monding van de rivier Nisa
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Dit 116.114 ha groot gebied heeft een grote
diversiteit aan habitats, waarvan enkele hier het meest
voorkomen. De geomorfologie en het microklimaat
vormen de zuidelijke grens voor de verspreiding
van veel soorten en vegetatieve gemeenschappen
die het Atlantische gebied verkiezen. Dit gebeurt
in de noordelijke en westelijke takken, waar de
Pyreneeëneik (Quercus pyrenaica) voorkomt. De
regio’s in het zuiden en meer naar het oosten worden
beïnvloed door de Middellandse Zee en zijn bijgevolg
vooral begroeid met kurk- en steeneiken. Dit GCB
bevat belangrijke stromen voor het behoud van de
vissensoort saramugo (Anaecypris hispanica) en de
zeldzame, bedreigde Bataafse stroommossel (Unio
crassus). Het bezit ook de belangrijkste grot van het
land en een van de belangrijkste in Europa, omdat
er verschillende soorten vleermuizen in nestelen en
overwinteren.
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Spoorweg van de Beira Baixa

500 m
Begin en einde: Waterkrachtcentrale van Velada (GPS: 39º35’28,
60’’N; 7º42’33, 45’’W)
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Aanbevolen richting van de route: Met de wijzers van de klok mee
Landschap

