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113 - Pico Colgadizos
De Pico Colgadizos is een top in het uiterste noorden van de Sierra Norte de Madrid, ten
westen van de Puerto de Somosierra, bij het dorpje Robregordo. In dit deel van het
Madrileense gebergte is het relatief vaak koud, bewolkt en winderig. De Pico Colgadizos, die
op 1.834 meter ligt, is geen klassieke top, maar meer een hoogvlakte. Vanaf de top hebben we
vooral een goed uitzicht richting het zuiden en zien we met helder weer de Sierra de la
Cabrera en de hoge toppen van de Sierra de Guadarrama liggen.
Vanaf de doorgaande weg (1) gaan we het pad naast de weg op, verder in noordelijke
richting. We lopen eerst een stukje naar beneden, gaan over het bruggetje (2) en beginnen te
stijgen. We negeren een pad links.
We blijven dit brede pad volgen en negeren een aantal zijpaden. Op een gegeven moment
gaan we door een groot hek en volgen het pad nog een tijd.
We komen bij een kruising van diverse paden (3) waar we rechtdoor gaan. We gaan met de
bocht naar links en gaan iets verderop naar rechts, een brandgang op (4) waar we stevig
beginnen te klimmen.
We kruisen twee keer een pad (6) (7) en blijven de brandgang omhoog volgen. Verderop
wordt het weer meer een pad, draait het met de bocht naar links (7) en vervolgens weer naar
rechts en stijgen we verder.
We blijven het pad volgen en negeren een aantal zijpaden. Zo komen we uiteindelijk uit op
een breed pad (8), waar we linkaf slaan. Hier lopen we langs een hek en zien we op een
gegeven moment links voor ons de paal van de Pico Colgadizos liggen. Daar waar een
opening in het hek is bij een grote stapel stenen gaan we naar links (9), van het pad af, en
lopen we het laatste stukje naar de Pico Colgadizos (10).
De terugweg is via dezelfde route.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 13,6 km.
Type wandeling: Heen en terug
Type pad: Onverharde weg, brandgang
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 610 m.
Hoogste punt: 1.836 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem op de A-1 richting Burgos afslag 87 naar
Robregordo. Ga op de rotonde rechts en ga als
je eenmaal het dorp Robregordo inrijdt op de
kleine rotonde rechtdoor, op de doorgaande
weg. Vlak voor de gemeentegrens van
Robregordo ligt er links van de weg een breed
pad bij een bord van de Sierra Norte de Madrid.
Parkeer hier de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 41 06.481
Longitude: W 3 35.654
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