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171 - Campiña
De Lagunas de Neila zijn een verzameling schitterende meren in een van oorsprong
gletsjergebied die een beschermd natuurgebied vormen. Het wandelen in deze omgeving is
zeer populair, maar tijdens deze wandeling bereiken we de meren via een weinig gebruikelijk
route door een bijzonder berggebied via de Morro del Zolorro en de Alta de la Campiña, waar
we zo goed als alleen zijn. Op de Alta de la Laguna en de hoogste top Campiña bevinden we
ons in het toeristiche gebied met prachtig zicht over de Laguna Larga en de Laguna Negra. We
keren uiteindelijk terug via beide meren om daarna weer in alle rust af te dalen naar de
omgeving van de Collado de Huerta.
Loop vanaf de auto (1) verder de onverharde weg af. Na zo'n 20 minuten komen we een
pad links (2) tegen dat we negeren en blijven we op de onverharde weg lopen.
Iets verderop gaat de wit-rode markering naar rechts (3) maar wij houden links aan en
blijven op de onverharde weg lopen.
Na zo'n 40 minuten bij een bocht in de weg (4) begint de onverharde weg weer te dalen. We
dalen een klein stukje en gaan dan aan onze linkerhand een brandgang met wit-gele
markering op.
Verderop (5) wordt het pad smaller en volgen we de wit-gele markering en de milestones
omhoog.
Verderop bij de Morro del Zolorro (6) is er niet meer sprake van een duidelijk pad. Af en
toe zien we wat milestones. Zorg ervoor dat je in zuidelijke richting tegen de berg op stijgt
terwijl je aan je linkerhand boven je een bergkam ziet.
Verderop komen we op een opener en vlakker stuk uit waar we in zuidoostelijke richting
naar het hoogste punt van dit deel van het gebergte lopen, de Alto de la Campiña (7), te
herkennen aan een stapel stenen. Vanaf hier zien we aan onze linkerhand beneden wat
kleine meertjes liggen, de Laguna de la Tejera en de Laguna de la Lengua.
We lopen eenvoudigweg verder over de hoogtelijn, dalen zo`n 20 meter en zien vervolgens
weer milestones die ons een klein stukje omhoog voeren naar de Alto de de la Laguna (8),
op een kwartier van de Alto de la Campiña. Vanaf hier hebben we een schitterend zicht over
de Laguna Negra en de Laguna Larga.
Vanaf hier gaan we naar rechts en volgen het pad over de bergkam boven beide meren dat
in ons een half uur naar de top van de Campiña voert (9).
Vanaf de top volgen we het pad verder vanaf waar we rechts beneden ons de meertjes
Laguna de las Pardillas en Laguna de los Patos y Brava zien liggen. Het met wit-geel en
milestones gemarkeerde gaat enigszins steil naar beneden en na ongeveer een half uur
komen we uit op een asfaltweg (10) waar we linksaf slaan.
Via dit pad lopen we langs eerst de Laguna Larga (11) en vervolgens de Laguna Negra (12).
Aan het einde van de Laguna Negra komen we bij een splitsing (13) en houden we rechts
aan en klimmen we een stukje. Na zo'n 5-10 minuten bovenaan dit paadje komen we bij een
stapel milestones (14) en gaan we rechtdoor.
Na een kwartier bij een kruising met wegwijzers (15) gaan we naar links en volgen we de
PRC-BU-203, Sendero de las Lagunas / Senda de los Tejos. Dit pad loopt via een
brandgang naar beneden. Na ongeveer een kwartier gaat de PRC-BU-203 (wit-gele
markering) naar rechts (16) naar de Laguna de la Cascada. Wij gaan echter rechtdoor en
blijven op de brandgang.
Zo'n vijf minuten later volgen we de brandgang naar links (17) en weer zo'n vijf minuten
later komen we uit op een onverharde weg (18) waar we linksaf gaan.
We volgen deze onverharde weg ruim een half uur en komen uiteindelijk uit bij een
picknickplaats (19) bij de weg waar we met de auto over gekomen zijn. We gaan dus
linksaf een stukje langs de weg en komen zo weer uit bij de auto (1).

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 19,6 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Wit-geel, milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 833 m.
Hoogste punt: 2.055 m.
Moeilijkheid: Middel (6/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint langs de weg BU-V-8210
tussen Neila en Huerta de Arriba, die vanuit
Burgos te bereiken is via de CL-117. Neem bij
Quintanar de la Sierra de BU-822 richting
Neila en sla 2 kilometer voor Neila linksaf
richting Huerta de Arriba. Na zo'n 4,5
kilometer komen we uit bij de pas Collado de
Huerta. We rijden nog iets meer dan een
kilometer door en zien eerst links een breed
pad maar we rijden iets verder tot we linksaf
nog een onverharde weg zien. Parkeer de auto
aan het begin van deze onverharde weg.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 42 04.660
Longitude: W 3 03.120
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