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74 - Cachiporrilla
Deze wandeling voert ons naar de Cachiporrilla, de meest noordelijke top van de Altos del
Hontanar, een bergketen gelegen tussen de Vallei van Lozoya en de Vallei van Canencia. Vanaf
dit topje, waar we zonder al te veel inspanning naar toe wandelen, hebben we een mooi weids
zicht op het Stuwmeer van Pinilla en het noorden van de Madrileense Sierra.
Loop vanaf waar we de auto geparkeerd hebben (1) een klein stukje verder de onverharde
weg af tot aan de onverharde weg links (2), die we inslaan. Vervolgens bij de Y-splitsing
naast de bron (3) houden we links.
Deze onverharde weg volgen we nu geruime tijd en we negeren eventuele zijpaden. Na
geruime tijd – op zo´n 1.240 meter hoogte (4) – komt er van links een pad bij. We gaan hier
rechtdoor. Iets verderop splitst zich rechts een smaller pad af, we gaan hier echter links met
de bocht mee (5). Dit staat aangegeven met een paaltje van de driftweg (vía pecuaria) met
een rood pijltje erop.
Een flink eind verder splitst het pad zich in een bocht (6). Hier gaan we met de bocht rechts
verder omhoog. Bij een volgende splitsing (7) negeren we het paaltje van de driftweg en
gaan we rechtsaf, verder omhoog, een iets smaller pad op, met de Cachiporilla nu duidelijk
voor ons.
Verderop, vlak voor het brede pad met de bocht naar rechts draait (8), houden we iets naar
links aan, richting een smal paadje dat tussen het brede pad en de afrastering in ligt. Dit
paadje stijgt nu richting de Cachiporilla. Vlak voor deze top gaan we via een aantal rotsen
door de afrastering heen (9) en lopen aan de andere kant de laatste meters naar de top (10).
We keren terug naar de afrastering (9) en gaan nu links. We volgen nu het pad naar het
huisje aan het einde van de kam (11), waar we een mooi uitzicht over het noordelijke deel
van de Madrileense Sierra hebben. We keren nu terug en houden iets verder (12) links aan,
onderlangs via het brede pad.
Op het punt waar we eerder van dit brede pad afgegaan waren (13) gaan we nu rechts, naar
hetzelfde smalle paadje, maar nu in de andere richting.
Dit pad volgen we nu geruime tijd. We negeren een pad dat links naar beneden gaat en gaan
verderop door een stenen muurtje heen. Vanaf hier wordt het pad een stuk smaller.
Op zo´n 1.550 meter komen we bij de pas Collado del Hontanar (14). Rechts zien we een
doorgang door de muur, maar we gaan hier links een smal pad op naar beneden. Verderop is
het pad niet zichtbaar meer en lopen er alleen wat sporen die door het vee uitgelopen zijn.
Hou hier enigszins links maar blijf dalen. Verder beneden links kun je een bocht van pad
zien liggen; loop hier naar toe.
Eenmaal bij de bocht van dit pad (15) gaan we rechtsaf dit pad op. Dit is weer aangegeven
met een paaltje van de driftweg. Dit pad volgen we nu de hele tijd en negeren eventuele
zijpaden.
Verderop bij een Y-splitsing (16) gaan we linksaf en weer verderop komen we uit op een
ander pad waar we linksaf gaan (17), weer het paaltje van de driftweg volgend. Dit pad
volgen we nu de hele tijd en negeren een aantal zijpaden. Hiermee komen we uiteindelijk
weer uit in de bocht van de asfaltweg M-629 (18). We gaan door het hek, gaan links een
stukje over de weg en vervolgens weer links de onverharde weg op, waarmee we weer bij
de auto uitkomen (1).

De Feiten
Duur: 3:00 uur
Lengte: 12,5 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bergpaden
Markering: Paaltjes (deels)
Totale hoogteverschil: 476 m.
Hoogste punt: 1.620 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (1/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de M-607 richting Tres
Cantos/Colmenar el Viejo. Neem vervolgens
bij Colmenar M-609 richting Soto/Miraflores
en volg de M-609/M-611 naar Miraflores de la
Sierra. Sla in Miraflores rechtsaf op de M-629
naar de Puerto de Canencia. Rij voorbij de
Puerto de Canencia tot een scherpe bocht
tussen km 14 en 15, in de buurt van een
antennemast. In deze bocht begint een
onverharde weg waarnaast we de auto kunnen
parkeren.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 54.033
Longitude: W 3 45.464
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