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90 - La Pinareja van Mujer
Muerta
La Mujer Muerta is één van de meest kenmerkende bergketens van de Sierra de Guadarrama.
Hij dankt zijn naam ("Dode Vrouw") aan de vorm van de berg, waarin velen een liggende
vrouw met gekruiste armen zien en waaromheen zich diverse legenden gevormd hebben.
Tijdens deze wandeling beklimmen we de tweede top van de Mujer Muerta, La Pinareja, en we
doen dat vanuit het noorden vanuit Segovia via het dennenbos Pinar de la Acebeda. Vanaf de
Pinareja hebben we een prachtig uitzicht over de vlakte van Segovia en een groot deel van de
Sierra de Guadarrama.
Vanaf de auto (1) volgen we de onverharde weg geruime tijd zonder dat we ons laten
afleiden door eventuele zijpaden. Al vrij snel komen we uit bij een splitsing (2) waar we
rechtsaf gaan, door een hekje heen. Verderop komt er van links een pad bij en wij gaan
rechtdoor. Direct hierachter kruisen we de GR-88 (3) en gaan we rechtdoor.
Het pad is in het bos af en toe niet goed zichtbaar; hou hier meer links dan rechts aan en
volg de sporadische milestone. We komen verderop uit bij een groot hek bij de
gemeentegrens (4). Ga door het hek en direct achter het hek rechtsaf richting de Río Peces.
Het pad loopt evenwijdig aan het hek en daalt af naar het riviertje Río Peces.
We steken het riviertje over (5) en lopen evenwijdig aan het stenen muurtje omhoog. Na een
klein stukje stijgen zien we rechts een hekje van een pad (6). Hier gaan we linksaf een wat
breder pad op. Al vrij snel splitst het pad zich bij een Y-splitsing (7) en gaan we rechtsaf.
Na een lange tijd klimmen komen we op zo'n 1.760 meter uit op een grote open ruimte, de
Collado de Río Peces (8). Hier komen meerdere paden samen en nemen wij het meest
rechtse pad. Het pad is goed waar te nemen en sporadisch met milestones gemarkeerd.
Op zo'n 2.150 meter komen we eerst langs de top Cerro de la Muela (9) vanaf waar we de
top van de Pinareja zeer goed zien liggen. Eenmaal op de Pinareja (10) gaan we een klein
stukje over de top heen. Achter deze top linksaf vinden we dan een pad via de grote keien,
met milestones gemarkeerd, wat ons laat dalen naar de Collado de Tirobarra (11), wat op
het laagste punt op de kam ligt. Hier gaan we linksaf een smal paadje op dat vrij horizontaal
loopt.
Het pad is verderop niet zo goed te vinden; zorg dat je links aanhoudt van de kam af (12)
richting het riviertje Arroyo del Rincocillo (13). Op het laagste punt gaan we het riviertje
over en vervolgen het pad links omhoog aan de andere kant van het water.
Bij de eerstvolgende Y-splitsing houden we rechts aan en blijven we op het bredere pad
lopen en verderop bij de splitsing gaan we eerst rechts en vervolgens links. Uiteindelijk
komen we op zo'n 1.660 meter uit op een ander breed pad (14), waar we linksaf gaan.
We lopen richting het riviertje Arroyo del Retamar (15). We steken het riviertje over en
gaan linksaf, om zo'n 100 meter te stijgen terug naar de Collado de Río Peces (8). Vanaf hier
is de route terug hetzelfde als op de heenweg, via het middelste pad rechtdoor naar
beneden.

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 18,5 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden, zonder pad
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 1.235 m.
Hoogste punt: 2.184 m.
Moeilijkheid: Zwaar (7/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A6 richting La Coruña
en vervolgens de AP61 richting Segovia. Neem
op de AP61 afrit 74 richting Ortigosa del
Monte. Volg nu de N-603 een tijdje richting
Segovia. Ga tussen kilometer 85 en 86 rechtsaf
de onverharde weg op en parkeer de auto hier
ergens aan het begin.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 51.579
Longitude: W 4 6.295
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