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142 - Pico el Cuadro
Tijdens deze wandeling in het hoogste en meest ruige deel van de Alto Bernesga, bezoeken we
drie toppen: de Pico Tres Concejos, de Pico de Pisones of Camparón en de Pico el Cuadro. We
lopen hier echt middenin het central deel van de Cordillera Cantábrica, op de grens tussen
León en Asturias, met fantastische uitzichten 360 graden rond. Aan het begin van de
wandeling tot aan de Pico Tres Concejos moeten we een flink hoogteverschil overbruggen in
korte tijd, maar daarna verloopt het klimmen en dalen aanzienlijk geleidelijker. Het laatste
deel van de wandeling mist er geregeld een pad en is de oriëntatie wat lastig.
Nadat we de auto geparkeerd hebben (1) lopen we het dorp in en gaan op de splitsing (2)
linksaf, een onverharde weg op met wit-rode markering. We gaan over een bruggetje en de
weg stijgt licht.
We volgen deze onverharde weg de hele tijd en negeren eventuele zijpaden tot aan de pas
Collado de Propinde (3), op 1.583 meter, makkelijk te herkennen aan het bord dat er staat.
Nog voor het veerooster gaan we rechtsaf en lopen we tegen de helling op via het smalle
paadje, evenwijdig aan de afrastering die aan onze linkerhand ligt.
Verderop draait het pad weg van het prikkeldraad naar rechts. Op dit stuk van de wandeling
liggen diverse paadjes, af en toe enigszins overgroeid. Via de paadjes die het makkelijkst
lopen, gaan we in eerste instantie in oostelijke richting en later in noordelijke richting en
bereiken we een aantal rotsen op het hoogste punt van deze helling (5).
We gaan over deze rotsen heen en zien iets verderop weer een pad liggen waar we naar toe
lopen en dat we verder volgen. Het pad is hier regelmatig gemarkeerd met milestones. Zo
bereiken we uiteindelijk de eerste top van deze wandeling, de Pico Tres Concejos (6), op
2.014 meter.
Vanaf deze top volgen we het pad dat evenwijdig aan de afrastering loopt, in eerste instantie
dalend en dan weer stijgend. Aan onze linkerhand verschijnt de tweede top van vandaag, de
Pico de Pisones/Camparón (7), op 2.043 meter. Er loopt geen duidelijk pad naar toe, maar
de top is eenvoudig te bereiken.
Vanaf de top lopen we weer naar beneden terug naar het pad en volgen het pad verder
evenwijdig aan de afrastering. Op een gegeven moment draait deze afrastering naar links en
gaan we door een doorgang heen. Iets verder gaan we over een rotspunt heen waarachter het
pad naar rechts draait (8).
We volgen nu eenvoudig dit pad naar de Pico el Cuadro die we voor ons zien liggen. Via
een wat steiler pad met stenen bereiken we uiteindelijk de Pico el Cuadro (9) op 2.089
meter.
Eenmaal op de Pico el Cuadro vervolgen we de route en lopen we naar een topje dat we iets
verderop beneden ons zien liggen, de Pico Cuérravo (10). Voorbij deze top lopen we
rechtdoor en komen we langs een ander topje waar we links langs lopen en verder afdalen.
Vanaf hier ligt er niet altijd een duidelijk pad. Links van ons zien we beneden in het dal het
dorpje Pendilla liggen en recht voor ons een top op zo'n 1.700 meter (11), die we als
oriëntatie nemen. Eenmaal vlakbij deze top gaan we er rechts langs.
Eenmaal achter deze top links zien we iets lager een ander topje (12) dat we als richting
nemen zonder er helemaal op te gaan. Achter dit topje vinden we een niet heel duidelijk
waarneembaar paadje dat we een tijd volgen en verderop wat duidelijker wordt.
We komen bij een partij rotsen uit waar we rechts langs lopen (13). Vanaf hier is het lastig
om de route te vinden. Af en toe ligt er een paadje, af en toe niet, maar aangezien we niet
ver van Pendilla zijn, is het duidelijk welke kant we op moeten.
Zo komen we uiteindelijk uit op een pad dat tussen twee muurtjes door loopt (14) en eindigt
in het dorp Pendilla waar we in eerste instantie rechtdoor gaan, tot we in de straat Calle Pico
Tres Concejos uitkomen die we volgen en waar we aan het einde rechts gaan (15).
Op de splitsing verderop (2) gaan we links, waarmee we weer bij de auto uitkomen.

De Feiten
Duur: 5:30 uur
Lengte: 15,1 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen, deels
zonder pad
Markering: Wit-rood, milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 983 m.
Hoogste punt: 2.103 m.
Moeilijkheid: Zwaar (7/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanuit Pendilla de Arbas,
dat ligt aan het einde van een weg die begint
tussen km. 94 en 93 van de N-630, van León
naar de Puerto de Pajares. De weg staat
aangegeven als Pendilla/Tonín. Na enige tijd
splitst deze weg en houden we links aan. Het is
het handigste om de auto net voor het begin
van het dorp aan de linkerkant van de weg te
parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 43 01.456
Longitude: W 5 42.226
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