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30 - De Mulhacén
De wandeling voert door een spectaculair hooggebergtelandschap naar de Mulhacén, met
3.479 meter het hoogste punt van het Iberisch schiereiland. Deze variant van de beklimming
van de Mulhacén begint vanaf de Hoya del Portillo (2.145 m) vanaf waar we over een
onverharde weg – afgezet voor personenauto’s – tot aan de Alto del Chorrillo (2.727 m.)
lopen. Vanaf hier is het via een smaller en steiler pad klimmen, eerst naar de Mulhacen II
(3.362 m.) en vervolgens naar de Mulhacén. Technisch gezien is de klim niet moeilijk, zeker
wanneer we hem ’s zomers – sneeuwvrij – ondernemen. Vanwege de lengte van de wandeling,
het hoogteverschil en de ijle lucht op deze grote hoogte, hebben we deze wandeling echter
toch als zwaar gekwalificeerd.
Vanaf de Hoya del Portillo (1) lopen we langs de slagboom en volgen we meer dan 8
kilometer de onverharde weg die naar de Alto del Chorrillo leidt. Op de terugweg maken
we tussen punt (8) en punt (2) een doorsteekje, maar op de heenweg volgen we gewoon de
onverharde weg.
De Alto del Chorrillo (3) is een topje van zo’n 2.700 meter die net links van de weg ligt en
dit is het punt tot waar de bus vanuit Capileira rijdt, wat een optie is om de wandeling flink
in te korten. Plaatsen in deze bus moeten wel van tevoren gereserveerd worden.
Op de Alto del Chorrillo zien we links voor ons een top liggen, hierachter – niet zichtbaar –
liggen de Mulhacén II en de Mulhacén. Hier splitsen de wegen zich. Wij nemen het meest
rechtse smalle pad.
Dit pad volgen we nu geruime tijd. Verderop splitst het pad zich (4). Rechts is er een optie
om via een bredere langere route naar de Mulhacén te lopen, wij gaan echter rechtdoor via
het steilere en kortere pad. Dit pad leidt ons naar de eerste top met hoogtepaal, de Mulhacén
II (5) die op 3.362 meter ligt.
Het laatste stuk van de Mulhacén II naar de Mulhacén (6) is aanzienlijk minder steil maar
de ijle lucht speelt hier duidelijk parten.
Voor de terugweg keren we vanaf de Mulhacén terug naar de Mulhacén II. Hier is het even
opletten dat we langs de Mulhacén II lopen en niet eerder afslaan; het pad ligt achter de
Mulhacén II.
Terug naar de Alto del Chorrillo houden we als variant nu het meer rechtse pad aan wat een
steile afdaling oplevert, het laatste stuk niet echt meer via een pad maar via de rotsen
richting de weg, die duidelijk waarneembaar beneden voor ons ligt. Bij deze weg (7)
aangekomen gaan we linksaf richting de Alto del Chorrillo (3), vanaf waar we de dezelfde
weg als op de heenweg terug volgen.
Een aantal kilometer voorbij de Alto del Chorrillo kunnen we een stuk doorsteken (8). Dit is
net over een bruggetje heen waar we de weg in een ruime bocht naar rechts voor ons zien
liggen. Links ligt er een open veld waar we op gaan en schuin door steken. Als oriëntatie
houden we een rij dennenbomen die we links ver voor ons zien liggen.
Verderop (9) moeten we zorgen dat we niet te veel naar links lopen maar rechts aanhouden
om niet te veel naar het oosten te lopen, nog steeds de bomen als oriëntatie aanhoudend.
Eenmaal op de hoek bij deze dennenbomen (10) aangekomen gaan we links naar beneden
over een breed rul pad, langs de bomen. Net voor het einde van dit pad houden we rechts
aan tussen de bomen door, via een smal paadje, waarmee we uitkomen in een bocht van de
onverharde weg (2) die we eerder verlaten hebben. Hier gaan we links en we lopen de weg
uit tot aan de Hoya del Portillo (1).

De Feiten
Duur: 8:00 uur
Lengte: 26,2 km
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden,
rotsen
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 1.338 m.
Hoogste punt: 3.479 m.
Moeilijkheid: Zwaar (10/14)

Hoe kom je er?
Neem in de Sierra Nevada de A-348 tot aan
Órgiva en volg vanaf hier de A-4132 naar
Pampaneira. Volg vervolgens voorbij
Pampaneira de A-4129 richting Capileira. Rij
door Capileira heen waardoor je vanzelf
uitkomt op de weg naar de Hoya de Portillo,
die al snel onverhard wordt. Op zo´n 2.200
meter hoogte is de weg met een slagboom
afgesloten voor personenauto´s waar we de
auto parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 36 58.079
Longitude: W 3 19.972
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