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58 - Sierra de las Cuerdas
Tijdens deze wandeling bezoeken we de Sierra de las Cuerdas, een gebergte in het uiterste
zuidoosten van de Serranía de Cuenca. Op het eerste deel van de wandeling lopen we via
brede paden naar de Alto del Telégrafo, een top vanaf waar het omringende gebergte in het
westen, omringd door een zee van dennenbomen, letterlijk aan onze voeten ligt. Vervolgens
lopen we door naar de Pico de la Zorra waar we langs een aantal zeer opmerkelijke
zandsteenformaties komen.
Vanaf de splitsing (1) waar we de auto geparkeerd hebben, nemen we de weg rechtsaf
verder omhoog. We volgen deze weg geruime tijd tot aan een Y-splitsing (2) waar we links
aanhouden. Verderop negeren we een pad aan de rechterkant (3); via dit pad zullen we later
terugkeren.
Verderop bij een Y-splitsing (4) houden we rechts aan, aangegeven als PR-CU66 (La Presa).
Direct daarachter bij de volgende Y-splitsing (5) houden we weer rechts aan.
Verderop op zo´n 1.260 meter komen we bij een splitsing (6). Links ligt er een andere
onverharde weg, wij gaan rechts met de bocht mee verder door op onze onverharde weg.
Verderop op zo´n 1.315 meter lopen we over de hoogtelijn en gaat de bocht naar links. Net
voor deze bocht ligt er rechts een pad (7) dat we nemen. Dit pad voert ons naar de Alto del
Telégrafo (8). Na van het uitzicht genoten te hebben volgen we dit pad weer terug naar de
onverharde weg (7) waar we nu rechts gaan, deze weg verder vervolgend.
Vervolgens gaan we bij de eerstvolgende Y-splitsing (9) rechtsaf, een bospad op. Bij de
volgende T-splitsing (10) gaan we rechts.
Dit pad blijven we nu de hele tijd volgen waarmee we over de Pico de la Zorra (11) met zijn
bijzondere zandsteenformaties en een telecommast komen. Vanaf de Pico de la Zorra dalen
we nu tot aan een Y-splitsing (12) op zo´n 1.250 meter, waar we rechts verder naar beneden
aanhouden.
We dalen een stuk en gaan bij de T-splitsing (13) rechts. We dalen verder tot zo´n 1.130
meter en gaan rechts op het pad (14) waar we op uit komen. Verderop kruisen we een pad
(15) en gaan we rechtdoor.
Dit pad volgen we nu geruime tijd, aan het einde nog een stuk klimmend. Aan het einde
komen we uit op een ander pad (16) waar we rechts gaan. Vrijwel direct komen we nu weer
uit op de onverharde weg (3) waar we heen ook al liepen. We gaan links en lopen via
dezelfde route terug naar de auto.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 16,5 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Brede bergpaden, bospaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 561 m.
Hoogste punt: 1.404 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/14)

Hoe kom je er?
Volg vanuit Cuenca de N-420 richting Teruel
tot aan km 490. Neem hier de afslag rechts naar
Boniches. Volg deze oude N-420 nu een aantal
kilometer en neem dan rechts de afslag naar
Boniches. Ga net voor het dorp rechtsaf en bij
de volgende splitsing weer rechts. Iets verderop
wordt rechtdoor de weg onverhard; ga hier
rechtsaf een bruggetje over en vervolgens bij de
splitsing links. Volg deze weg nu nog zo´n 2
kilometer tot aan een splitsing, waar rechtsaf de
weg verder omhoog gaat. Parkeer de auto in de
omgeving van deze splitsing.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 58.269
Longitude: W 1 37.349
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