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19 - Stuwmeer van Contreras
Het stuwmeer van Contreras ligt tussen de gemeenten Villargordo del Cabriel in de provincie
Valencia en La Pesquera, Enguídanos en Minglanilla in de provincie Cuenca en is aangelegd
waar de rivieren Cabriel en Guadazaón samenkomen, aan de rand van het natuurpark Hoces
del Cabriel. De wandeling begint in Villargordo del Cabriel en voert ons door heuvels en
wijnvelden naar een pad dat hoog langs het stuwmeer loopt en ons een prachtig zicht geeft op
het blauwgroene water.
We lopen vanaf de parkeerplaats (1) iets verder de Carrer de la Carretera op tot aan de
eerste afslag links, richting de CV-474 naar Fuenterrobles/Camporrobles (2). Vervolgens
nemen we de tweede weg links naar de Embalse de Contreras (3).
Daar waar de asfaltweg rechts wegdraait, gaan wij rechtdoor de onverharde weg op, de
richtingbordjes van de PR-CV 174 volgend (4). Bij de volgende splitsing (duidelijk
gemarkeerd) gaan we rechts het smalle paadje op naar beneden (5). Bij de volgende Ysplitsing (6) houden we links aan en weer verderop negeren we een splitsing rechts.
We negeren nu een aantal zijpaden links en rechts tot we langs de wijnvelden lopen. We
komen nu bij een afslag rechts die we niet nemen; we gaan direct daarachter bij een Ysplitsing linksaf (gemarkeerd) (7). We gaan vervolgens met een haakse hoek rechts (8),
verder omhoog langs de wijnvelden.
We lopen nu verder schuin omhoog naar de weg die we boven zien liggen (9). Hier
aangekomen gaan we rechts. Deze weg lopen we uit tot aan een asfaltweg (10) waar we
weer rechts gaan en vervolgens gaan we via de brug over het spoor.
Aan de andere kant van het spoor gaan we met de bocht mee naar rechts en komen we uit
op een onverharde weg (11) waar we links gaan, nog steeds de markering van de PR-CV174 volgend.
We volgen nu enige tijd deze onverharde weg tot we aan de linkerkant (gemarkeerd) een
smal paadje omhoog nemen (12). Dit pad leidt ons eerst hoog langs het stuwmeer en daalt
langzaamaan tot op bijna waterniveau. Hier houdt het pad op en gaan we dus weer terug
(13).
We lopen de route nu terug tot aan de kruising bij de spoorbrug (11). Nu gaan we echter
links richting de camping, de markering van de PR-CV-174.1 volgend. Vlak voor de
camping volgen we de markering rechts door een hek heen, lopen we langs het hek van de
camping en gaan we voorbij dit hek weer links. Iets verderop staat met een markering het
pad aangegeven vanaf waar we weer een mooi uitzicht op het stuwmeer hebben (14).
Het pad daalt nu stevig richting het stuwmeer (15). Bij laag water is er de mogelijkheid om
beneden aan de rots over te steken naar de andere kant om de PR-CV-174.1 te vervolgen
richting Villargordo del Cabriel. Wij vervolgen de route echter weer terug naar de
spoorbrug, steken deze over, en gaan bij de kruising (10) weer links dezelfde onverharde
weg op als op de heenweg.
We blijven nu de hele tijd op deze weg die ons terug leidt naar Villargordo del Cabriel.

De Feiten
Duur: 3:30 uur
Lengte: 14,8 km
Type wandeling: Rondwandeling
Type pad: Onverharde wegen, bospaden
Markering: PR-CV 174 (grotendeels)
Totale hoogteverschil: 305 m.
Hoogste punt: 844 m.
Moeilijkheid: Makkelijk (2/14)

Hoe kom je er?
Neem op de A3 Madrid-Valencia afslag 255
richting Villargordo del Cabriel. Ga in het
centrum van het plaatsje rechtsaf de Carrer de
la Carretera op en parkeer hier de auto.

GPS Coördinaten:
Latitude: N 39 32.177
Longitude: W 1 26.352
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