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166 - De Filera
Tijdens deze wandeling gaan we naar twee toppen aan de zuidkant van de Cordillera
Cantábrica in León: de Peña Blanca en La Filera. Vanaf de toppen hebben we een ver uitzicht
over de vlakte van Castilië en richting het noorden de toppen van de Cordillera Cantábrica.
Door het ontbreken van een duidelijk pad op met name het tweede deel van de wandeling en
de vele begroeing, is de wandeling relatief zwaar en is de oriëntatie zonder GPS niet aan te
bevelen.
Loop de Calle Real (1) verder uit het dorp in en sla in het dorp linksaf (2) in de Calle de la
Fuente. Via deze straat lopen we het dorp uit een breed pad op (Camino de Abelgas a
Mallo).
Na ongeveer een kwartier negeren we een pad rechts (3) en blijven op het brede pad,
gemarkeerd als de BTT-05 met paaltjes met gele pijlen.
Na zo'n 25 minuten komen we op een splitsing (4) waar we rechtdoor gaan, nog steeds op
de BTT-05. Tien minuten verder negeren we een pad rechts (5) en gaan we rechtdoor.
Ongeveer tien minuten later zien we een bordje met het einde van de BTT-05 (6). Hier slaan
we rechtsaf en lopen we zonder duidelijk pad parallel aan een prikkeldraad. Dit is een
pittige klim, mede vanwege het ontbreken van een duidelijk pad. Zo komen we uiteindelijk
uit op een kam. Als je hier rechtdoor loopt kom je net na het hoogste punt vanzelf een breed
spoor tegen (7), waar we rechts gaan.
Dit pad leidt ons in minder dan 10 minuten naar de eerste top, de Peña Blanca (8). Vanaf
hier volgen we een paadje dat de loop van de kam volgt richting de top van La Filera. Het
pad is af en toe wat overgroeid maar over het algemeen goed te volgen. Zo komen we
uiteindelijk in ongeveer een half uur tijd op La Filera (9).
Vanaf de top dalen we in noordoostelijke richting zonder duidelijk pad en stevige
begroeing. We zien nu ver voor ons het stuwmeer van Barrios de Luna liggen en moeten
feitelijk richting het stuwmeer lopen om de goede richting aan te houden.
Na zo'n 40 minuten zien we recht voor ons in het dal een breed pad liggen en links van ons
een grote rots (10). Hou hier links aan in noordwestelijke richting, links langs de rots.
Hier lopen we af en toe op een pad, geregeld ook zonder pad. Zorg dat je uiteindelijk
afdaalt richting het riviertje, de Vertiente de la Filera.
Na ongeveer een uur onze weg min of meer langs het riviertje gezocht te hebben, draaien
we naar rechts in noordelijke richting langs een rots (11). Hier vinden we al snel een pad bij
een afrastering. Vergeleken met het laatste uur is dit een comfortabel pad, alhoewel af en toe
wat overwoekerd.
Via dit paadje lopen we in zo'n 10-15 minuten terug naar het brede pad (12) waar we op de
heenweg ook al liepen en uiteraard linksaf slaan en teruglopen naar Abelgas (1).

De Feiten
Duur: 5:00 uur
Lengte: 11,6 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen,
zonder pad
Markering: BTT-05 (eerste deel)
Totale hoogteverschil: 658 m.
Hoogste punt: 1.880 m.
Moeilijkheid: Middel (6/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint in het plaatsje Abelgas de
Luna in León, te bereiken vanaf de AP-66 door
afslag 93 te nemen en vervolgens de CL-626
richting Villablino. Sla bij Sena de Luna bij
camping Río Luna linksaf, de Calle Real in en
volg deze tot aan Abelgas. Parkeer de auto
ergens langs de Calle Real in Abelgas.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 53.359
Longitude: W 5 58.656
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