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43 - Pinares de la Acebeda
Deze wandeling ligt aan de noordkant van de Sierra de Guadarrama in Segovia, wat maakt dat
de in de winter de kans op sneeuw en koude hier aanzienlijk hoger is dan aan de Madrileense
kant. De wandeling vertrekt vanaf het Stuwmeer van Puente Alta en maakt vervolgens een
ronde door het dennenbos van La Acebeda over grotendeels brede paden en onverharde
wegen, waardoor de oriëntatie op een dag met veel sneeuw niet al te veel bemoeilijkt wordt.
Vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) lopen we ongeveer 2 kilometer deze weg –
afgesloten voor autoverkeer – af, langs het stuwmeer. Deze weg eindigt op een open ruimte
wat ooit een parkeerplaats geweest lijkt te zijn (2). Hier gaan we het meest linkse pad op.
We gaan hier nu omhoog en lopen evenwijdig aan het riviertje (Río de la Acebeda). We
negeren hier diverse afsplitsingen en zorgen dat we op het brede paadje blijven open. We
gaan verderop over een bruggetje (3) en lopen nu aan de rechterkant van het riviertje.
Verderop bij een kruising (4), waar links “Arroyo Valdeconejos” en rechts “Captación” staat
aangegeven, gaan we rechtdoor, verder omhoog. We komen nu door twee afzettingen van
gaas heen en vervolgens uit op een asfaltweg (5), waar we rechts gaan.
We dalen nu een stuk, gaan in een bocht (6) weer over de Río de la Acebeda en blijven na
deze bocht rechtuit op de weg lopen en beginnen weer te stijgen. We negeren nu een aantal
afslagen en eenmaal bij een Y-splitsing (7) houden we rechts aan, waardoor we op deze weg
blijven.
Zo´n 1.300 meter verder (8), op een wat opener ruimte zien we rechts een aantal zwerfkeien
liggen. Hier rechts ligt een paadje dat we op moeten, ´s winters te herkennen aan de
voetstappen van mede-wandelaars. We volgen dit paadje, gaan door een hekje heen, en
volgen het paadje verder.
We komen nu door een hek heen en gaan achter dit hek rechtsaf (9). We lopen nu
evenwijdig aan een hek aan onze linkerhand en verderop parallel aan een hek aan onze
rechterhand. We lopen nu duidelijk terug richting het stuwmeer en als we in de buurt van
het stuwmeer komen moeten we zorgen dat we links aanhouden, paadjes rechts negerend.
Vlak voor het einde van dit pad (10) komen we over een betonnen dammetje heen, gaan
hier direct achter linksaf, komen langs een oud gebouwtje aan onze rechterhand en
vervolgens weer uit op de asfaltweg waar we op de heenweg ook al liepen. We gaan nu
links en lopen via deze weg terug naar de auto.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 13,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 425 m.
Hoogste punt: 1.437 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)
Routeprofiel Pinares de la Acebeda

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 Revenga. Volg nu
de N-603 richting Revenga. We komen nu
voorbij een stuwmeer aan onze rechterhand.
Voorbij de bocht ligt er rechts een afslag,
aangegeven met “Embalse de Puente Alta”
waar we ingaan. Direct hierachter parkeren we
de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 52.040
Longitude: W 4 06.022
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