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139 - Mondalindo (korte route)
Tijdens deze wandeling klimmen we naar de Mondalindo, een top van 1.831 meter nabij het
dorpje Bustarviejo in de Sierra Norte de Madrid, één van de bekendere en geliefdere toppen
van het zuidelijke deel van de Sierra Norte. De Mondalindo wordt meestal beklommen vanuit
Bustarviejo, maar op deze route vertrekken we vanaf de Puerto de Canencia en lopen we via
het prachtige hoogland van de Sierra Norte van Bustarviejo naar Mondalindo. Deze route is
een korte variant van een langere rondwandeling op hikingiberia.com naar de Mondalindo
vanaf de Puerto de Canencia.
Op het parkeerterrein van het recreatieterrein (1) lopen we naar het einde en gaan we langs
een hek met een wildrooster, een breed pad op.
Dit pad volgen we een tijdje. Verderop draait het pad enigszins naar rechts en dan met een
bocht naar links (2). Hier gaan we van het pad af het veld op, dat we in zuidoostelijke
richting oversteken. Aan de andere kant van het veld, aan de rand van het bos (3), steken we
een muurtje over en beginnen we de helling op te klimmen. Hier is niet echt sprake van een
duidelijk pad, maar er liggen wel diverse milestones die we volgen.
Na een tijd stijgen zien we aan onze rechterhand een hek (4) waar we door/overheen
moeten, waarachter we onze route linksaf vervolgen over een breed pad. Wat verderop
kunnen we even van dit pad af naar links naar het topje Cabeza de la Braña, op 1.772 meter,
te herkennen aan een antenne (5). Om hier te komen, ga weer door/over het hek heen.
Na de Cabeza de la Braña keren we weer terug naar het brede pad dat we de hele tijd
blijven volgen naar de Mondalindo. Verderop wordt het pad smaller en we negeren
eventuele zijpaden, waarmee we uiteindelijk de Mondalindo bereiken (6).
Vanaf de Mondalindo keren we in eerste instantie terug via hetzelfde pad, tot een eindje
voorbij de Cabeza de la Braña, waar we rechtsaf slaan op een pad door het bos (7).
Aan het einde van dit pad gaan we linksaf op de Y-splitsing (8). We negeren verderop een
pad links (9) en komen uiteindelijk uit op een ander pad (10) waar we links/rechtdoor gaan.
Wat verderop kunnen we rechts een doorsteekje omhoog nemen (11), waarmee we op het
pad (12) naar het recreatieterrein uitkomen dat ons terug brengt naar de auto.

De Feiten
Duur: 4:00 uur
Lengte: 15,1 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Bos- en bergpaden, zonder pad
Markering: Milestones (deels)
Totale hoogteverschil: 774 m.
Hoogste punt: 1.831 m.
Moeilijkheid: Middel (4/14)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de M-607 richting Tres
Cantos/Colmenar el Viejo. Neem vervolgens
bij Colmenar de 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. Net voor km 8 bereiken we de
Puerto de Canencia. Parkeer de auto op de
grote parkeerplaats bij het recreatieterrein of,
indien hier geen plek is, langs de weg nog voor
het parkeerterrein.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 52.314
Longitude: W 3 45.808
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