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34 - El Berro
Deze route is een combinatie van een aantal goed gemarkeerde routes, de PR-MU 79, de PRMU 69 en de GR-MU-252, en geeft een gevarieerd beeld van de Sierra Espuña. Het eerste
deel leidt richting Gebas wat ons een mooi uitzicht geeft op het woestijnlandschap van de
Barrancos de Gebas. Weer terug richting El Berro begeven we ons meer richting de kern van
de Sierra Espuña en hebben we regelmatig een mooi zicht op de toppen van dit gebergte. De
wandeling is relatief lang maar we lopen de hele tijd over uitstekende paden, dus nergens leidt
de route tot echte complicaties.
Bij de uitgang van de camping (1) gaan we links richting El Berro. In El Berro ligt er rechts
van de doorgaande weg een wit-rood-geel gemarkeerd straatje (2) dat we ingaan, de GR252 op en we lopen El Berro uit. We komen nu langs diverse paden met afslagen en
splitsingen. We blijven de wit-rode markering volgen.
We komen uiteindelijk op een smal paadje door het bos en lopen langs en op een oud
waterkanaal. Op enig moment verlaat het wit-geel gemarkeerde pad links dit paadje over
het kanaal (3). Wij blijven hier de wit-rode markering rechtdoor volgen.
Dit pad komt verderop uit bij een hek (4) waar we weer op de wit-geel gemarkeerde PRMU 69 stuiten. Vanaf hier volgen we de wit-gele markering, rechts omhoog. Al snel slaat
het wit-rode pad linksaf naar beneden (5), wij volgen nu echter de wit-gele markering rechts
verder omhoog.
Verderop bij een splitsing volgen we de markering naar rechts (6). We lopen nog een stuk
verder over een pad tot we bij een bruggetje over een stroompje komen (7). Net voor dit
bruggetje gaan we links, een ongemarkeerd pad op.
Dit pad is even een steile klim en komt uiteindelijk uit op een asfaltweg (8). Hier gaan we
rechts en bij de splitsing meteen links. Verderop in een bocht van de weg komt er een pad
bij van rechts (9), met richtingbordjes. We gaan hier links en blijven op de asfaltweg. Vanaf
dit punt zien we weer wit-gele markering; we lopen nu op de PR-MU 79 die we tot het
einde van de wandeling blijven volgen.
Verderop draait de asfaltweg in een bocht naar rechts en net naar daarachter ligt er links een
pad, afgezet met een groen hek en wit-geel gemarkeerd (10). Hier gaan we dan dus ook op.
Bij de eerstvolgende splitsing (11) blijven we rechts op het brede pad, vervolgens negeren
we een zijpad links, vervolgens negeren we een zijpad rechts, we gaan met de bocht mee
naar links, bij een Y-splitsing gaan we naar rechts verder naar beneden en negeren verderop
een zijpad aan de linkerkant, al de tijd de wit-gele markering volgend.
We komen nu uit bij een wit huis, de Casa de Leiva (12) waar we rechts langs lopen. We
komen uit op een asfaltweg en gaan links. We komen nu langs een picknickplek en gaan bij
de eerstvolgende splitsing links, richting “Centro de Visitantes” (Bezoekerscentrum). Al
snel ligt er aan de rechterkant van de weg een wit-geel gemarkeerd paadje dat we op gaan.
Bij de Y-splitsing verderop gaan we rechts omhoog. Bij de asfaltweg (14) gaan we links.
We komen nu langs een oud TBC-sanatorium. Voor dit sanatorium ligt rechts een pad dat
we negeren en vervolgens links een gemarkeerd pad (15) dat we negeren. We lopen langs
het sanatorium met de bocht naar rechts mee . Achter deze bocht ligt er rechts, gemarkeerd
met een paal, een pad dat we op gaan (16). Vanaf hier komt de GR 252 weer bij ons pad,
waardoor de markering weer wit-rood-geel wordt (en vaak alleen wit-rood).
Bij de eerstvolgende T-splitsing (17) gaan we rechts en bij de volgende Y-splitsing ook
weer rechts. Verderop zien we rechts een onverharde weg liggen (18) waar we naar toe door
moeten steken, een dammetje over, de wit-rode markering volgend. Op de weg gaan we
links.
Verderop (19) is de weg met een groen hek afgezet voor autoverkeer, wij gaan hier echter
gewoon rechtdoor en negeren verderop een gemarkeerd pad aan de linkerkant (Senda del
Dinosaurio). Verderop komen we bij een kruising (20), hier gaan we rechtsaf, dit is duidelijk
gemarkeerd met palen.
Dit pad is nog steeds wit-rood gemarkeerd. We negeren een privé-weg aan de linkerkant
(21) en vervolgens bij een Y-splitsing gaan we rechts (22). We lopen nu door de Barranco
de las Brujas, en ons pad en de vallei worden steeds smaller.
Aan het einde van dit paadje gaan we door een hek. Vervolgens komen we uit op een
asfaltweg (23) waar we rechts gaan waarmee we op de doorgaande weg door El Berro
komen, waar we links gaan en vrijwel direct bij de ingang van de camping uitkomen.

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 17,7 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bospaden, verharde wegen
Markering: Wit-geel / Wit-rood (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 525 m.
Hoogste punt: 809 m.
Moeilijkheid: Middel (3/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint vanaf camping “Sierra
Espuña” in het dorp El Berro. Rij eerst naar
Alhama de Murcia, te bereiken via afrit 627 of
631 van de A7. Volg vervolgens in Alhama de
borden Sierra Espuña / El Berro. Via de C3315 en de C-25 komen we in El Berro. Dit
kan zowel voor als na Gebas, in beide gevallen
via de C-25.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 53.278
Longitude: W 1 29.580
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