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133 - Bola del Mundo via
Puerto de los Cotos
De Bola del Mundo is een top van 2.275 meter die vanaf grote afstand te herkennen is
vanwege de enorme antennes die erop staan. Tot 2010 waren deze antennes in gebruik voor de
verspreiding van zowel het televisie- als radiosignaal over de Spaanse Hoogvlakte, maar sinds
de invoering van de digitale televisie wordt vanaf hier alleen het radiosignaal nog verspreid; de
vraag is dan ook wat er met deze enorme antennes gaat gebeuren. De top is via een korte
pittige klim eenvoudig te bereiken vanaf de Puerto de Navacerrada, maar deze wandeling
neemt een alternatieve en veel langere route via de Puerto de Cotos en de Loma del Noruego.
Loop vanaf de Puerto de Navacerrada (1) richting de CL-601 naar Segovia. Een paar meter
achter het bord van de provincie Segovia ligt er aan de rechterkant van de weg achter de
vangrail een smal paadje naar beneden (2), via welke we afdalen.
Dit pad volgen we geruime tijd en steken uiteindelijk het stroompje Arroyo de Peñarrodada
over (3). Aan de andere kant draait het pad naar links. We negeren iets verder het pad naar
rechts (4) en gaan rechtdoor, verder met het stroompje aan onze linkerhand en steken
verderop een ander stroompje over, de Arroyo de los Puentes.
Aan de andere kant van dit stroompje gaat dit paadje snel over in een asfaltweggetje (5) dat
we een tijdje volgen. We volgen deze weg tot aan een T-spltsing (6), waar we rechtsaf
slaan.
We negeren verderop een pad rechts (7) tot bij een volgende T-splitsing (8), waar we
rechtsaf slaan, de Camino Viejo de el Paular op, een rood-wit gemarkeerd pad.
We volgen de Camino Viejo de el Paular tot aan de Puerto de Cotos (9). Hier steken we de
weg over en gaan aan het begin van de weg naar Valdesquí direct naar rechts, omhoog
richting een paal, een wit-geel gemarkeerd pad op (10).
Het pad draait met een bocht naar rechts en dan weer naar links op een open stuk, waar het
wit-geel gemarkeerde pad rechtdoor gaat (11). Wij gaan hier echter rechtsaf. In eerste
instantie is het pad hier niet zichtbaar, maar al snel is het weer waarneembaar. We volgen
dit ongemarkeerde pad een tijdje en gaan iets verderop bij een Y-splitsing gaan we rechtsaf.
We komen snel uit op een ander pad en gaan rechtsaf (12) en komen iets verderop langs een
gebouwtje. Het pad daalt een tijdje en zien wat verder de Bola del Mundo duidelijk recht
voor ons liggen.
Dit pad (PR-31) is eenvoudig te volgen en brengt ons steeds dichter bij de Bola del Mundo.
Het laatste stuk wordt de klim wat steiler.
Na een tijd klimmen komen we op zo´n 2.200 meter uit bij het einde van de ski-lift (13). Sla
hier rechtsaf op het pad voor het laatste stukje naar de Bola del Mundo (14).
Op de Bola del Mundo zien we een verharde weg liggen via welke we een stevige afdaling
inzetten terug naar de Puerto de Navacerrada (1).

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 15,9 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden,
verharde weg
Markering: Wit-rood (deels)
Totale hoogteverschil: 875 m.
Hoogste punt: 2.252 m.
Moeilijkheid: Middel (4/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A6 richting La Coruña
en neem de afrit 39 richting Navacerrada. Volg
de M-601 tot aan de Puerto de Navacerrada.
Parkeer de auto op het grote parkeerterrein op
deze pas.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 47.276
Longitude: W 4 00.052
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