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138 - De Mola van Segart
De Sierra Calderona is een uitloper van het Iberisch Randgebergte (Sistema Ibérico) en ligt
vrijwel volledig onder de 1.000 meter hoogte. Tijdens deze korte en eenvoudige wandeling
beklimmen we een van de toppen in dit gebergte, de Mola vlakbij het plaatsje Segart, in een
ruig landschap van zandsteen en kalksteen. Doordat het dicht bij de Middellandse Zee ligt,
geeft het mooie uitzichten over de zee, het nabijgelegen Sagunto en de stad Valencia.
Loop zodra je de auto geparkeerd hebt in het dorp (1) verder het dorp uit. We komen net
buiten het dorp uit op een splitsing waar we rechtsaf gaan (2), langs de asfaltweg verder
omhoog.
Verderop in een splitsing houden we rechts aan in de bocht en volgen verder de asfaltweg
(3).
Een eind verder kruist een onverharde weg de asfaltweg waar we op lopen. Hier gaan we
rechtsaf van de asfaltweg af (4). Deze weg is in eerste instantie deels verhard en deels
onverhard.
We blijven dit weggetje volgen en negeren wat zijpaden tot we op een wat opener stuk
voorbij een gebouwtje komen. Hier gaan we linksaf op de T-splitsing (5).
We volgen geruime tijd het roodgekleurde pad tot we uitkomen op een asfaltweggetje, waar
we linksaf slaan (6). Al snel bij de volgende splitsing gaan we rechts (7) en volgen het
bordje "Mola de Segart".
Iets verder gaat het asfaltweggetje rechts naar beneden (8), maar wij gaan links/rechtdoor op
een onverhard roodgekleurd pad.
Verderop (9) negeren we eerst links een pad dat met milestones gemarkeerd is. Direkt hierna
draait de weg naar rechts in een bocht (10). Wij gaan hier linksaf, een ander onverhard
weggetje op en dalen een stukje.
We komen uiteindelijk uit op een onverhard weg waar we met de bocht naar rechts gaan
(11). We staan nu als het ware aan de voet van de Mola en zien links een paadje dat met
milestones gemarkeerd is (12).
Dit paadje voert enigszins steil naar de top van de Mola (13).
Vanaf de top lopen we via hetzelfde paadje terug naar de onverharde weg (12) waar we
rechtsaf gaan en vervolgens het pad rechts naar beneden volgen (11).
Verderop bij de T-splitsing gaan we links, verder naar beneden (14). Zo komen we
uiteindelijk uit op de asfaltweg waar we op de heenweg ook al liepen en waar we uiteraard
rechtsaf slaan (3).
Iets verder gaan we linksaf op de weg (2) en lopen zo Segart weer in.

De Feiten
Duur: 2:00 uur
Lengte: 7,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen,
asfaltweg
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 382 m.
Hoogste punt: 564 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (0/14)

Hoe kom je er?
Neem op de A-23 van Sagunto naar Teruel afrit
7 naar Segart. Volg nu de CV-329 naar Segart
en parkeer de auto ergens in het dorp.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 40.912
Longitude: W 0 22.498
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