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36 - De Heuvels van
Torrelaguna
Op deze route maken we een wandeling door het lagere deel van de Sierra Norte de Madrid,
maar door het verloop van de wandeling moeten we nog steeds het nodige hoogteverschil
overbruggen. Op het eerste deel komen we langs de bijzondere rotsformaties van de
Cuchilleras om vervolgens via een lange weg langs de installaties van Canal de Isabel II naar
Redueñas te wandelen. Vanaf hier vervolgen we de wandeling door een weids akkerlandschap.
Voor we de wandeling afsluiten komen we langs de historische Atalaya de Arrebatacapas, een
in de tiende eeuw door de moslims opgerichte toren, vanaf waar we ook een interessant
perspectief op de Sierra de la Cabrera hebben.
We lopen vanaf waar de auto geparkeerd hebben (1) de onverharde weg verder op. In eerste
instantie lopen we tussen hekken van een privéterrein aan beide kanten van de weg.
Verderop komen we uit bij een T-splitsing (2) waar we rechts gaan, richting de M-131, de
weg waar we eerder reden.
We steken de asfaltweg over en vervolgen het pad aan de andere kant van de weg, net iets
aan de rechterkant (3) en dalen verder. Verderop bij een ruïne van een huisje volgen we het
meest rechtse pad rechtdoor, evenwijdig aan een hek.
We komen verderop bij een splitsing met een bordje “Senda”. Hier volgen we het meest
rechtse pad. Dit is een smal paadje dat flink daalt, eerst via rotsen en stenen, daarna is het
meer een bospad. We steken nu een stroompje over, de Arroyo de San Vicente (5).
Hierachter moeten we links aanhouden om het dal weer uit te klimmen.
Nadat we dit dal zijn uitgeklommen komt er in een bocht van rechts een wit-rood
gemarkeerd pad bij (6). We houden hier verder links aan. We blijven dit pad volgen en
negeren een paar kleine zijpaadjes tot we op een T-splitsing (7) komen. Hier gaan we rechts.
We komen nu uit op een picknickterrein. We houden hier rechts aan, slaan linksaf een
onverharde weg op tot we bij een asfaltweg (8) - de M-124 – komen, waar we links gaan.
Deze lopen we een stukje af, gaan onder een waterbuis door en bij km. 5 slaan we rechtsaf
een verharde weg (9) op, die afgesloten is met een groen hek. Deze weg gaat zigzaggend
omhoog en kan op diverse plekken afgesneden worden door tussenliggende paadjes.
Wanneer we recht voor een steile helling staan richting een gebouwtje van de waterleiding
van Canal Isabel II (10), moeten we niet verder omhoog, maar houden we links aan en
blijven we op de weg.
Deze weg, vanaf waar we een mooi uitzicht over de vallei hebben, volgen we nu lange tijd.
Uiteindelijk komen we uit op de asfaltweg M-911 (11), waar we linksaf gaan richting
Redueña. We komen het dorp binnen via de Calle Mayor die we uitlopen tot voorbij de
kerk. Bij de kruising achter de kerk (12) houden we links rechtdoor aan (dus niet direct
links), waarmee we het dorp weer uit lopen. Bij het kerkhof wordt de weg weer onverhard.
Deze weg volgen we tot het einde en negeren een aantal zijpaden. We komen nu weer uit
bij de asfaltweg M-124 waar we rechts gaan. We steken nu de brug over en vervolgen aan
de andere kant van de weg het pad. We nemen hier de onverharde weg rechts.
Verderop ligt er in een bocht links een pad (14). Wij blijven rechts/rechtdoor op de
onverharde weg lopen. We lopen deze weg uit tot we bij een groot gebouw van de
waterleiding van Canal Isabel II komen (15), waar we linksaf slaan.
Wanneer we aan onze rechterhand de toren van de Atalaya de Arrebatacapas hebben (16),
steken we rechts door het veld heen, richting deze toren. We kruisen het pad dat we eerder
verlaten hebben en houden een klein stukje rechts aan tot we bij een hek van Canal Isabel II
komen. Hier gaan we links en lopen evenwijdig aan het hek.
We komen weer uit op hetzelfde pad (17) en zien de toren nu vlakbij, recht voor ons,
liggen. We nemen het paadje over het laatste stukje helling naar de Atalaya (18).
Voorbij de Atalaya zien we rechts voor ons een breed pad liggen, maar het is helaas afgezet
met een groot hek. Het makkelijkste is om een stukje naar links te lopen waar we langs het
hek kunnen. We lopen nu dit pad uit en gaan bij een splitsing rechts en vervolgens bij een
splitsing links.
We komen weer bij een hek uit en er zit niets anders op dan er overheen te klimmen. Achter
het hek gaan we links en bij de asfaltweg weer links (19). We lopen nu weer op de M-131
waar we verderop rechts weer bij het pad van de heenweg uitkomen (2), dat we teruglopen
tot aan de auto.

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 18,2 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Verharde en onverharde wegen,
bergpaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 569 m.
Hoogste punt: 963 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de A1 richting Burgos en
vervolgens afrit 50 naar Torrelaguna (N-320).
Volg vanaf de N-320 eerst de M-102 naar
Torrelaguna en eenmaal in Torrelaguna de M131 richting El Berruecos. Tussen km 7 en km
8 ligt aan de rechterkant van de weg - haaks op
de weg - een onverharde weg, waar we de auto
parkeren en de wandeling aanvangen.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 50.919
Longitude: W 3 33.188
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