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161 - Montón de Trigo via
Collado de Marichiva
Tijdens deze wandeling leggen we een groot deel af over de in de eerste eeuw na Christus
aangelegde Romeinse weg van Segovia naar Titulcia, die ons brengt naar de Pas van de
Fuenfría. Vanaf deze pas hebben we een fraai uitzicht over de vallei van Fuenfría en zien we
onze eindbestemming goed liggen: De Montón de Trigo. Met 2.155 meter is het één van de
hogere toppen van de omgeving die ons een mooi uitzicht geeft op de bekende toppen van het
Madrileense gebergte: Peñalara, Dos Hermanas, Siete Picos en La Mujer Muerta. Hoewel de
wandeling niet lang is, is hij toch vrij inspannend vanwege de voortdurende stijging en het
enigszins lastige pad, vooral aan het einde tijdens de beklimming van de Montón de Trigo. In
deze variant nemen we de terugweg via de Collado de Marichiva.
Vanaf het bezoekerscentrum (1) lopen we 1,5 kilometer langs de asfaltweg die ons naar de
Casa Cirilo (2) voert. Vanaf hier lopen we een eindje verder de asfaltweg af tot we bij een
slagboom komen (3). We vervolgen de half verharde/half onverharde weg achter deze
slagboom.
Na enige tijd over dit brede Romeinse pad gewandeld te hebben, komen we op een open
stuk tussen de bomen (4). Hier volgen we de gele pijl, houden schuin links aan, steken de
weg over en vervolgen het enigszins stenige pad aan de andere kant van de weg. Iets
verderop wordt de markering wit-geel.
Na een tijd stijgen komt dit pad uit op een T-splitsing (5). Hier gaan we rechts en zetten we
een stevige stijging in. Via dit pad komen we uit bij de brug "Puente de Enmedio" (6). Het
is mogelijk hier rechtdoor te lopen via een smal paadje, maar het handigst is om hier over de
brug te gaan en vervolgens verderop (7) het pad te volgen dat met een bocht naar links
omhoog draait. Dit pad is gemarkeerd met groene stippen.
Dit pad komt uiteindelijk uit op de Pas van Fuenfría (8). Op deze pas komen de nodige
wegen en paden uit, maar wij nemen geen van de paden die op het eerste zicht goed
waarneembaar zijn. We houden links aan, schuin de helling op die we aan onze linkerkant
zien liggen en die voert naar de top die we zien liggen: De Montón de Trigo.
Het pad is geregeld gemarkeerd met milestones en voert relatief stijl richting de Cerro
Minguete. Optioneel kunnen we via deze top lopen, maar wij volgen het pad dat rechts
onderlangs (9) verder naar de Montón de Trigo voert.
We lopen nu enige tijd zonder al te veel hoogteverschil tot we de helling van de Montón de
Trigo aan onze rechterhand hebben. Er voert een pad, gemarkeerd met milestones verder
rechtdoor maar wij moeten rechtsaf stijl de helling op (10). Als we goed kijken zien we de
milestones van dit pad op de helling liggen.
Er wacht ons nu een stevige klim, het laatste stuk via de rotsen, tot aan de top van de
Montón de Trigo (11).
Vanaf de top volgen we hetzelfde pad terug naar de Pas van Fuenfría (8). Vanaf de pas
volgen we de wit-rode markeringen van de GR-10, linksaf op de onverharde weg (Vereda
del Infante).
We volgen de onverharde weg een half uur, tot we de Collado de Marichiva (12) bereiken,
herkenbaar aan een muur en hek rechts met een pad dat naar de Peña del Holcón gaat. Wij
verlaten echter de onverharde weg aan de linkerkant, een pad op dat naar beneden leidt.
In ongeveer 20 minuten komen we bij een splitsing (13) waar we verder naar rechts gaan,
de rode stippen volgend. Op dit stuk zien we ook wit-gele markeringen. Ongeveer 10
minuten later (14) zien we verschillende paden en gaan we rechtdoor, de markering volgend
en een stroompje kruisend.
Ongeveer 5-10 minuten later komen we bij een huis (15). We passeren het huis aan de
linkerkant via een poortje. Vervolgens slaan we rechtsaf, volgen de rode stippen, gaan door
een ander poortje en volgen het pad door het bos. Ongeveer 10 minuten later zien we
verschillende paden (16). We negeren eerst een pad naar links, en vervolgens slaan we wel
linksaf, de rode stippen volgend.
In 5 minuten komen we bij het ziekenhuis van La Fuenfría (17). We lopen een paar meter
langs de weg en bij het bushokje gaan we verder op het pad aan de linkerkant, nog steeds
de rode stippen volgend. Dit laatste stuk leidt ons terug naar het bezoekerscentrum (1).

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 14,5 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden,
verharde weg
Markering: Gele pijlen, wit-geel, milestones,
wit-rood, rode punten
Totale hoogteverschil: 938 m.
Hoogste punt: 2.154 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Neem vanaf de A6 Madrid-A Coruña afrit 47
richting Guadarrama en blijf vervolgens de M614 volgen naar Cercedilla. Volg in Cercedilla
het station (Estación FF.CC.). Neem net
voorbij het station in een bocht op een helling
de Carretera de las Dehesas, die aangegeven
staat met o.a. restaurant Casa Cirilo. Volg de
weg nu tot aan het bezoekerscentrum van Valle
de La Fuenfría, vanwaar de wandeling begint.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 45.337
Longitude: W 4 04.249
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