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56 - La Jarosa
De wandeling begint vanaf het stuwmeer van La Jarosa en voert door het dennenbos in de
omgeving van dit stuwmeer. Dit gebied vlakbij Guadarrama is een populair recreatiegebied en
kent vele paden die geschikt zijn voor zowel wandelaars als mountain bikes.
Vanaf het parkeerterrein (1) lopen we verder langs de stuwdam tot aan waar deze weg met
een bocht naar links draait. Hier ligt er rechtdoor een wit-groen gemarkeerd pad dat we
ingaan (2). Verderop gaan we langs een slagboom.
Na ongeveer 15 minuten komen we uit op een kruising van meerdere paden (3). Hier nemen
we het meest linkse pad, en negeren de wit-groene markering; dit pad heeft een wit-groen
kruis op de boom ter indicatie dat de wit-groene route hier niet heen gaat. We beginnen nu
te dalen richting de Arroyo de la Jarosa (4).
Op het laagste punt gaan we dit stroompje over en stijgen vervolgens weer. Vervolgens
dalen we weer en komen we uit in een bocht waar we links gaan (5). Iets verderop bij een
picknickterrein liggen er wat splitsingen (6). Ga hier gewoon rechtdoor. We komen
vervolgens langs een slagboom waar we rechtdoor gaan.
We komen nu uit bij een restaurant (7) waar we rechts langs lopen, waarmee we uitkomen
op een asfaltweg. Verderop lopen we langs een slagboom. Direct hierachter ligt er rechts
een pad (8) dat we opgaan. Hier is weer met een wit-groen kruis op de boom aangegeven
dat de wit-groene route hier niet heen gaat.
We klimmen nu geruime tijd en negeren verderop een pad dat er van links bijkomt (9).
Verderop, waar we over de hoogtelijn lopen, komt er van rechts een pad bij (10). Wij
houden hier links aan.
We gaan verderop een beekje over, stijgen nog een klein stukje en komen vervolgens uit op
een kruising van vier paden (11). We gaan rechtsaf, verder omhoog. We kruisen nu
nogmaals het stroompje waarmee we deze weer aan onze linkerhand hebben.
Het pad stijgt steiler verder, wordt steeds smaller en eindigt uiteindelijk op een T-splitsing
(12) waar we rechts gaan en nog wat verder klimmen. We komen uit op een ander pad (13)
en gaan links. Al snel komen we uit op een geasfalteerde weg (14) waar we weer links gaan.
We lopen nu weer op de wit-groen gemarkeerde route en volgen deze verharde weg
eenvoudigweg de hele tijd, diverse zijpaden negerend. Hiermee komen we na lange tijd
weer uit bij het restaurant waar we eerder ook al langs kwamen (15). We gaan nu rechts,
nog steeds de wit-groene markering volgend. Deze weg voert ons langs het stuwmeer van
La Jarosa terug naar de parkeerplaats (1).

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 16,0 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bospad en asfaltweg
Markering: Wit-groen (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 502 m.
Hoogste punt: 1.447 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A6 richting La Coruña
en neem de afrit 47 richting Guadarrama. Volg
op de rotonde de richting Guadarrama.
Eenmaal weer onder de A-6 door bij de tweede
rotonde, ga links en volg de borden naar “La
Jarosa”. Als we de borden blijven volgen gaan
we uiteindelijk weer onder de A-6 door en
komen we uit bij de embalse. Volg hier het
bord naar het parkeerterrein rechtsaf en parkeer
hier ergens de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 40.199
Longitude: W 4 07.074
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