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135 - Loma de Peñas
Crecientes
Deze wandeling in de omgeving van Oteruelo del Valle en Alameda del Valle voert ons naar
de Loma de Peñas Crecientes via een aantal paden waar duidelijk weinig gewandeld wordt,
wat te merken is aan de rijkelijk aanwezige begroeiing, wat het wandelen hier aanzienlijk
lastiger maakt. Op de terugweg daarentegen lopen we via een breed en zeer comfortabel pad.
Gedurende het eerste deel van de wandeling hebben we lange tijd een mooi zicht op de
Peñalara, die aan onze linkerhand ligt. Vanaf de Loma de Peñas Crecientes hebben we een
mooi zicht op de Sierra Norte de Madrid en het Stuwmeer van La Pinilla.
Vanaf het parkeerterrein (1) lopen we terug naar de M-604 die we oversteken. We gaan het
brede pad in dat loodrecht op de weg ligt (2).
We komen eerst nog langs wat huizen en lopen verderop met een rij bomen aan onze
linkerhand. Het pad gaat over in een spoor en splitst zich verderop. We houden
links/rechtdoor aan (3). We lopen nu evenwijdig aan een stenen muurtje en beginnen licht
te stijgen.
We komen uiteindelijk bij een muurtje met een hek waar we doorheen kunnen. Hierachter
komen we uit op een breder pad, waar we rechtsaf slaan (4). We lopen verder omhoog, in
eerste instantie evenwijdig aan het stenen muurtje. Het laatste stukje is het pad enigszins
begroeid en komen we uit op een ander pad, waar we linksaf slaan (5).
We negeren een paadje rechts en gaan verderop bij een niet heel duidelijke splitsing van
paden links (6). Dit pad is enigszins overgroeid. Op een gegeven moment zien we aan onze
rechterhand een muurtje waar we doorheen gaan (7). We volgen nu een niet heel duidelijk
pad in noordelijke richting tegen de helling op.
Verderop waar de paden zich lijken te splitsen houden we rechts aan. Zo komen we
uiteindelijk uit op een breed pad (Camino de Segovia), waar we linksaf slaan, verder
omhoog (8).
Dit pad volgen we een tijdje en komen dan op een open ruimte waar we rechts aan houden
(9), in noordelijke richting.
Verderop komen we bij een hek/muurtje uit, waar we links aan houden en zo goed als
mogelijk evenwijdig aan het hek lopen. Wegens de begroeiing kan het soms lastig zijn recht
evenwijdig aan het hek te lopen. Met name het eerste stuk is de begroeiing rijkelijk
aanwezig en stug; hoger op de berg lopen we wat makkelijker.
Indien we de hele tijd dit hek blijven volgen, komen we uiteindelijk op zo'n 1.750 meter
hoogte bij een breed pad met een doorgang door het hek. Hierachter links ligt een partij
rotsblokken (11) op de Loma de Peñas Crecientes vanaf waar we een mooi uitzicht over de
Sierra Norte de Madrid en het Stuwmeer van La Pinilla hebben.
Vanaf deze rotsblokken gaan we terug over het brede pad, nu aan de andere kant van het
hek waar we meteen snel gaan dalen. We volgen het pad eenvoudigweg en negeren twee
keer een zijpad links (12) (13). Vervolgens negeren we een pad rechts (14). Nog een flink
eind verder, niet ver van Alameda komt er een breed pad van links (15), waar we gewoon
rechtdoor lopen.
Na uiteindelijk in totaal zo'n 5,5 kilometer over dit pad gelopen te hebben, bereiken we de
asfaltweg M-604 (16). We steken deze over en lopen Alameda del Valle in. Bij de tweede
straat gaan we rechts (17). We lopen langs een veld en gaan aan het einde met de bocht mee
naar links (18).
We lopen verderop langs de huizen. De straat draait aan het einde naar links (19).
Vervolgens slaan we rechtsaf in de eerstvolgende straat (20). We lopen vlak langs de kerk.
De straat eindigt bij een stenen muurtje en een pad, waar we rechtsaf slaan (21).
Dit pad lopen we helemaal uit waarmee we uitkomen in een straat waar we rechtdoor
blijven lopen. Aan het einde van deze straat gaan we links en vervolgens meteen in de
eerstvolgende straat rechts (22). Via deze straat bereiken we het gebouw van het Parque
Natural de Peñalara (1), waar we de auto hebben staan.

De Feiten
Duur: 4:30 uur
Lengte: 13,8 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bergpaden, onverharde wegen, deels
zonder pad
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 657 m.
Hoogste punt: 1.748 m.
Moeilijkheid: Middel (5/15)

Hoe kom je er?
Neem vanaf Madrid de A1 naar Burgos en
vervolgens afrit 69 naar de M-604, richting
Rascafría/ Lozoya. Blijf de M-604 zo´n 22
kilometer volgen, voorbij Alameda del Valle.
Net voorbij km. 22 ligt er links een afslag naar
Oteruelo del Valle. Vrijwel direkt ligt er rechts
langs de weg een gebouwtje van het Parque
Natural de Peñalara. Parkeer de auto hier op
het parkeerterrein.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 54.948
Longitude: W 3 51.378
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