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134 - Collado de Ortigosa
Tijdens deze wandeling lopen we naar de bergpas "Collado de Ortigosa", vanaf waar we een
mooi ruim uitzicht hebben over de ons omringende Sierra de Ayllón. We nemen hier niet de
meest directe route vanuit El Cardoso de la Sierra maar komen via de westkant, waar we de
loop van de rivier Río del Ermito volgen. Het stuk van het stroompje "Vertiente Del Arroyo
Peñón" naar de omgeving van deze bergpas is steil en sterk overgroeid en de oriëntatie is
lastig hier (GPS aanbevolen), wat het in combinatie met de lengte een lastige wandeling
maakt.
Vanaf de brug over de rivier de Jarama lopen we een klein stukje verder in de richting El
Cardoso de la Sierra en slaan we linksaf een breed pad op (1). Na enige tijd bij de Ysplitsing houden we rechts aan (2), verder omhoog.
Wat verder bij een volgende Y-splitsing houden we links aan (3). We volgen nu lange tijd dit
brede comfortabele pad, stijgen rustig en kruisen diverse stroompjes.
Op ongeveer 1.500 meter hoogte kruisen we het stroompje "Vertiente Del Arroyo Peñón"
(4). Het pad is nu duidelijk smaller en we komen op een klein open stuk. Hier rechts in een
bocht ligt er een pad met gras dat we op gaan (5).
Dit pad wordt snel smaller, is enigszins overgroeid en daalt af naar het riviertje "Vertiente
Del Arroyo Peñón" (6). We gaan het riviertje over.
Aan de andere kant van het riviertje is het pad behoorlijk overgroeid en is de route moeilijk
te vinden. We moeten hier in zuidoostelijke richting tegen de helling op. Soms lijkt er
sprake van een pad, geregeld ook niet en zonder GPS is de richting hier lastig te vinden.
Als we op zo'n 1.700 meter wat uit de begroeiing geraken zien we voor ons rotsen waar we
aan de rechterkant langs lopen, in oost-zuidoostelijke richting. Het laatste stuk (8) lopen we
meer in oostelijke richting tot we uiteindelijk een breed pad bereiken, waar we rechtsaf
slaan (9).
Via dit pad komen we al snel over de Collado de Ortigosa (10) waar we een prachtig
uitzicht hebben over het mooie landschap van de Sierra de Ayllón. We blijven dit pad
volgen en negeren eventuele zijpaden.
Op zo'n 1.680 meter komen we uit bij een muurtje (11) waar er vanaf links een pad bij
komt, maar wij houden hier rechts aan, gaan langs het muurtje heen en dalen snel verder.
Een stuk verder, net iets onder de 1.400 meter hoogte kruisen we een ander pad waar we
rechtdoor gaan en iets verder draaien we met de bocht naar rechts (12).
Iets verder komen we uit op een brede onverharde weg waar we linksaf slaan (13). Deze
weg voert ons naar de asfaltweg GU-187, waar we rechtsaf slaan (14).
We lopen door El Cardoso de la Sierra heen (15) en lopen nu nog ruim 3 kilometer langs
deze asfaltweg tot we weer bij de auto (1) zijn.

De Feiten
Duur: 6:00 uur
Lengte: 22,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen,
asfaltweg, deels zonder pad
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 907 m.
Hoogste punt: 2.035 m.
Moeilijkheid: Zwaar (8/14)

Hoe kom je er?
Neem vanaf de A1 Madrid-Burgos afrit 76 en
volg vervolgens de M-137, eerst richting
Gandullas en vervolgens richting Montejo de la
Sierra. Sla voorbij Montejo linksaf de M-139
op, richting de Puerto de el Cardoso. Ga over
deze pas heen en rij door tot het recreatieterrein
van Montejo de la Sierra. De wandeling begint
op de grens tussen Madrid en Guadalajara bij
de brug over de rivier de Jarama.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 06.090
Longitude: W 3 29.412
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