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35 - Sierra de la Muela
De Sierra de la Muela is een zandsteengebergte dat aan de kant van Alhama de Murcia als een
steile wand afsteekt tegen dit stadje. Deze wandeling begint aan deze steile kant maar beklimt
hem via een geleidelijk omhoog voerende weg. Vervolgens lopen we geruime tijd over het
vlakkere deel bovenop dit gebergte door het bos. Op de terugweg komen we langs de Mirador
de la Muela, waar we een perfect uitzicht over Alhama en de wijde omgeving hebben. Via het
steile en mooie pad Senda del Collao dalen we terug naar het kasteel van Alhama, waar we
eerder de wandeling begonnen.
Vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) lopen we de weg verder omhoog, onderlangs
het kasteel van Alhama over een wit-rood gemarkeerd pad. Verderop komen we bij een
onverharde weg (2) waar we rechts/rechtdoor gaan. Iets verderop nemen we links een
doorsteekje naar de asfaltweg die beneden ligt. Als je goed kijkt zie je hier een wit-rode
markering. Op deze asfaltweg gaan we rechts.
De asfaltweg verandert al snel in een onverharde weg. Verderop bij een Y-splitsing (3)
houden we links aan. Verderop komen we langs een gebouwtje waar iets verderop de weg
is afgesloten met een hek waar we langslopen. Rechts komt er nu een weggetje bij (4), maar
wij houden links aan. Verderop lopen we weer langs een hek.
Verderop komen we langs een verlaten huisje, de Casa de la Garita. Iets verderop in een
bocht met een Y-splitsing (5) houden we weer links aan, verder omhoog. Verderop wordt de
weg even verhard stijl omhoog en draait met een bocht naar links. Daarachter ligt er een
splitsing (6) waar we links gaan, een onverharde weg op die afgezet is met een kabel.
We stijgen nu verder met aan onze rechterhand een majestueuze rotswand en links een mooi
uitzicht op Alhama de Murcia en de A7. We komen weer uit bij een kabel waar we over
heen stappen. We hebben nu een mooi uitzicht op de toppen van de Sierra Espuña. We
draaien met de bocht naar rechts (7). Als het pad weer naar links draait, slaan we af naar
een pad aan de rechterkant (8), aangegeven met “Mirador del Embalse de Algeciras”.
Verderop komen we uit op een breed pad (9) waar we rechts gaan, nog steeds richting de
“Mirador del Embalse de Algeciras”. Bij een volgende splitsing (10) gaan we
links/rechtdoor.
Verderop waar het pad twee keer een bocht naar rechts maakt, ligt er op het rechte stuk
tussen deze twee bochten aan de linkerkant een ongemarkeerd pad (11) dat we op moeten,
de Senda de la Cañada de la Sarna. Dit is enigszins lastig te vinden dus het is even zoeken.
We steken nu een akkertje over en aan het einde houden we rechts aan, richting de kloof
van de Sarna. Het pad is hier niet altijd goed zichtbaar, maar we volgen de bedding van de
rivier. Uiteindelijk komen we uit op een breed pad (12) waar we links gaan. We lopen nu
op de Camino del Pino Grande de Muela, vernoemd naar een grote oude dennenboom waar
we verderop langs komen. Iets voorbij deze boom gaan we bij een splitsing (13) rechts en
negeren verderop nog een pad links (14).
Uiteindelijk komen we uit bij een kruispunt van meerdere paden (15) waar we meest linkse
pad nemen, aangegeven met “Mirador de la Muela”. We volgen dit pad nu geruime tijd en
negeren diverse zijpaden, tot aan een geel gebouwtje, de Casa Forestal de la Muela (16).
Hier direct achter gaan we rechts, het pad op aangegeven met “Mirador de la Muela”. Dit is
een uitstapje naar een niet te missen spectaculair uitzichtpunt (17). We lopen weer terug
naar de Casa Forestal en gaan hier nu rechts (18), aangegeven met “Senda de la Cuesta del
Salto”. Iets verder, net achter een bocht, gaan we weer rechts (19), weer aangegeven met
“Senda de la Cuesta del Salto”.
We lopen nu op de wit-rood gemarkeerde GR 252.1 en zetten een stevige afdaling in. Dit
paadje komt uiteindelijk uit op een onverharde weg (20) waar we rechtdoor lopen.
Vanaf deze weg zien we op een gegeven moment het kasteel van Alhama weer liggen . Het
pad eindigt bij een hek waarachter een weg ligt (2). We steken de weg over en maken het
zelfde doorsteekje dat we eerder op de wandeling ook al maakten. We gaan vervolgens
rechts en lopen terug richting het kasteel en de auto.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 14,1 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bos- en
bergpaden
Markering: Geel-wit (deels)
Totale hoogteverschil: 515 m.
Hoogste punt: 515 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
De wandeling begint bij het kasteel van
Alhama de Murcia, te bereiken via afrit 627 of
631 van de A7. Volg vervolgens in Alhama de
bordjes “Castillo” of “Subida al Castillo”,
waarmee we boven het centrum van het stadje
uitstijgen. Het laatste stuk is een onverharde
weg waarlangs we prima de auto kunnen
parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 37 51.238
Longitude: W 1 25.509
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