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52 - Pinarejo de Robledondo
Deze wandeling vertrekt vanuit Robledondo, een dorpje in het meest westelijke deel van de
provincie Madrid. Hier zijn de bergen laag en glooiend, wat het een uiterst gemakkelijke
wandeling maakt. Aan het begin en einde van de wandeling lopen we over een onverharde
weg met zeer ruim uitzicht over Robledondo, de Sierra Oeste de Madrid en verder naar het
westen de Sierra de Gredos. Het middelste gedeelte van de wandeling voert ons langs de
dennenbomen van de Pinarejo, vanuit waar we een spectaculair zicht hebben op de depressie
van de rivier de Aceña.
We beginnen de wandeling (1) door het dorp weer uit te lopen in de richting waar we
vandaan gekomen zijn met de auto, richting de Puerto de la Paradilla. Net voordat de weg
weer begint af te dalen ligt er aan de linkerkant een weg die we in slaan (2). Deze weg is het
eerste stukje verhard en gaat via een wildrooster.
Dit pad volgen we nu geruime tijd en we winnen hoogte. Op zo´n 1.600 meter komen we
op een open vlakte en kruisen we aan ander pad (3). Hier blijven we rechtdoor gaan.
Links voor ons zien we nu het stuwmeer van La Aceña liggen. Verderop bij een ruime Ysplitsing (4) gaan we links, naar beneden. Dit pad volgen we nu een tijd tot we op een bos
af lopen. We negeren nu een paadje rechts en gaan het bos, de Pinarejo, in. We komen nu
voorbij een slagboom en vervolgens bij een kruising met links een bospad en rechts een
grindpad dat we opgaan (5).
We lopen nu het bos weer uit en komen op een open vlakte waar we nog een stuk rechtdoor
lopen. Vervolgens komen we bij het stroompje Arroyo del Hornillo bij een Y-splitsing (6)
uit, waar we linksaf slaan, het bos weer in.
Dit pad blijven we nu de hele tijd volgen waarmee we uiteindelijk weer bij de kruising
uitkomen waar we eerder rechts afgeslagen zijn (naar het pad dat nu linksaf ligt) (5). Hier
gaan we nu rechtdoor en lopen we via dezelfde route als heen terug naar Robledondo.

De Feiten
Duur: 3:45 uur
Lengte: 15,4 km.
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bospaden
Markering: Geen
Totale hoogteverschil: 477 m.
Hoogste punt: 1.608 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/15)

Hoe kom je er?
Neem vanuit Madrid de M-505 naar El Escorial
en blijf deze volgen tot voorbij El Escorial. Ga
op de rotonde op de Puerto de la Cruz Verde
rechtsaf richting Ávila, nog steeds de M-505
volgend. Ga vervolgens bij de eerste afslag
rechts, de M-525 richting Robledondo op.
Eenmaal in Robledondo, parkeer de auto in het
dorp.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 40 34.617
Longitude: W 4 12.415
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