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75 - Cascade van de
Purgatorio
Deze wandeling voert ons naar de druk bezochte Cascade van de Purgatorio, niet via de
populaire route vanuit El Paular maar vanaf de Refugio de la Morcuera bij de Puerto de la
Morcuera. Op de heenweg dalen we af naar deze waterval via een breed pad met ruim zicht op
de Cuerda Larga en het Dal van Lozoya. Na de cascade klimmen we omhoog via de
spectaculaire rotsachtige omgeving van de Purgatorio en keren we via een tweetal
brandgangen terug naar de Refugio de la Morcuera.
De wandeling begint direct achter de jeugdherberg op een breed pad dat achter een groene
slagboom ligt (1). Dit pad is gemarkeerd met paaltjes van de RV-6 die we lange tijd volgen.
We negeren dus ook na zo´n 10 minuten de brandgang rechtdoor en volgen het pad met de
paaltjes van de RV-6 naar links (2).
Na in totaal ongeveer 45 minuten komen we bij een klein huisje met een splitsing (3). Hier
volgen we ook de markering van de RV-6, naar rechts.
Na in totaal ongeveer één uur en 20 minuten (op ongeveer 1.450 meter hoogte) gaat het pad
met een scherpe bocht naar links (4). We gaan hier rechtdoor een brandgang op die
verderop steil naar beneden gaat. We negeren hier dus tijdelijk de paaltjes van de RV-6.
Aan het einde van deze brandgang komen we weer uit op het pad van de RV-6 (5) en gaan
rechts. We volgen dit pad nog een tijdje, gaan door een hek en vervolgens bij een paal van
de RV-6 rechtsaf een smal pad op (6). Hier verlaten we de markering van de RV-6.
Dit paadje volgen we een tijdje tot we in de buurt van een stroompje (Arroyo del Aguilón)
komen (7). Hou hier links aan richting het stroompje, ga over het bruggetje en vervolgens
rechtsaf het pad op.
Dit fraaie pad langs de Arroyo del Aguilón volgen we nu de hele tijd, het laatste stuk over
een aantal rotsen, tot aan het uitkijkpunt op de onderste Cascade van de Purgatorio (8).
Vanaf de Cascade lopen we een klein stukje terug via de rotsen en gaan iets verder - vlakbij
een bordje “Cascada del Purgatorio- naar rechts tegen de rotsachtige helling een smal paadje
op (9). Dit paadje is verderop gemarkeerd met milestones. Hou in eerste instantie links aan
om via de linkerflank van de berg te lopen; verderop draait het pad naar rechts om over de
berg heen te gaan.
Dit paadje is niet altijd heel goed zichtbaar maar redelijk goed gemarkeerd met milestones.
Verderop gaat het pad over in een brede brandgang (10) die ons omhoog voert naar de Cerro
Merino (11). Op de Cerro Merino mondt deze brandgang uit op een andere brandgang waar
we rechtsaf gaan, verder omhoog.
Via deze brandgang komen we uiteindelijk uit bij de asfaltweg M-611 (12). We gaan door
het groene hek, gaan rechtsaf en lopen een stuk rechts evenwijdig aan de weg over een
brede strook. We volgen de bocht naar links en vervolgens gaan we rechtsaf een pad op, dat
achter een afrastering ligt waar we doorheen gaan (13).
Verderop volgen we de bocht naar rechts (14). Via dit pad komen we uiteindelijk uit op het
pad waar we op de heenweg ook al liepen en gaan linksaf (15). Via dit pad lopen we het
laatste stukje terug naar de jeugdherberg Refugio de la Morcuera.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 14,0 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde weg, bergpad,
brandgang
Markering: Paaltjes RV-6 / milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 560 m.
Hoogste punt: 1.729 m.
Moeilijkheid: Middel (5/14)

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. Blijf in Miraflores de M-611 volgen
naar Rascafría. Tussen km 17 en 18 bereiken
we de Puerto de Morcuera. Rij voorbij deze pas
verder in de richting Rascafría. We komen eerst
langs een parkeerplaatsje bij een bron (Fuente
Cossío) en vervolgens iets verderop bij de
jeugdherberg Refugio de la Morcuera. Hier
parkeren we de auto en beginnen we de
wandeling.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 50.191
Longitude: W 3 50.109

© Ibereffect S.L. Alle rechten voorbehouden.

