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Dag 1 Quito – Angamarca. Trek naar Los Pinos 
Vroeg vertrek uit Quito en dwars door de centrale vallei naar het zuidelijker gelegen 

provinciestadje Latacunga. We reizen over de ‘Avenida de los Volcanes’ en passeren o.a. 

de Cotopaxi vulkaan (5897 m.). Vanaf Latacunga een bochtige weg in de richting van de 

Westelijke Cordillera, via een smalle weg omhoog, aan beide zijden bezaaid met kleine 

akkertjes van lokale boeren. De uitzichten op de centrale vallei zijn indrukwekkend.. 

Over een bijna 4000 m. hoge pas, middenin het karakteristieke paramo landschap. Waar 

deze hoge en koude gebieden vaak verlaten zijn, zien we hier nog een dappere groep 

indianen in eenvoudige hutjes leven. In hun prachtig felgekleurde kledij kan je ze op het 

land zien werken, waar aardappels en tuinbonen nog steeds groeien op de koude maar 

vruchtbare grond, of hoeden ze een kudde dieren bestaande uit schapen en lama’s. We 

dalen af van deze, vaak winderige, hoogvlakte en steken twee valleien door op weg naar 

Zumbahua. De bergen zijn hier één grote lappendeken, vol met bewerkte stukjes grond en 

hier en daar een paar scherp uitstekende rotstoppen. Na het dorpje 

Tigua, bekend vanwege de kunstenaars die felgekleurde 

schilderijtjes op schapenhuid maken en sierlijke houten maskers 

uit hout snijden, omlaag richting Zumbahua. Het is nog ruim 2 uur 

verder naar Angamarca. Omhoog in westelijke richting tot de 

laatste uitloper van de Westelijke Cordillera met uitzicht op de 

laagvlakte van de Ecuadoraanse kust, vaak hangt er echter een 

wolkendeken die langzaam omhoog klimt vanuit het tropische 

laagland. Aankomst in Angamarca. In dit kleine, afgelegen dorpje 

worden nauwelijks buitenlanders gesignaleerd en vaak zijn we een 

opvallende verschijning. De paarden worden bepakt en start met een lichte wandeling, op 

weg naar het eerste kamp. Hier en daar nog huisjes van lokale bewoners, vaak 

eenvoudige adobe (soort leem) of tapial (samengedrukte aarde) constructies, met lapjes 

bewerkt land. Beneden in de vallei lopen we langs een sprankelend riviertje en een stuk 

hogerop komen we in een naaldbos uit. Temidden van de coniferen zal op een open plek 

het eerste kamp (3300 m.) opgezet worden. Totale looptijd: 2-3 uur. 

 



 

 

Dag 2 Trek Los Pinos – Llallichanchi – Rio Pigua.  

Na het afbreken van het kamp vervolgen we onze route omhoog door de steeds 

smaller wordende vallei. We wandelen door een 

prachtig overgebleven stuk Andes nevelwoud vol 

met kleurrijke bloemen. Hogerop komen we uit 

op de paramo, met hier en daar vochtige stukken 

en vele helmachtige grassen. We stevenen af op 

een kleine commune, genaamd Llallichanchi 

(3800 m.). Alle woonhuisjes in dit dorpje zijn nog 

authentieke chozas, eenvoudige, ronde 

houtconstructies, afgedekt met een dikke laag van 

lange paramo grassen. Alleen het 

schoolgebouwtje is uit steen opgetrokken. De 

omgeving bestaat uit hoge, soms met een vers 

laagje sneeuw bedekte, bergtoppen en een koude, 

vochtige paramo, waar alleen lama’s en schapen 

nog grazen. Verder omhoog en na een uur wordt een hoger gelegen pas ten noorden van 

het kleine dorpje bereikt. De verre uitzichten zijn schitterend vanaf dit punt. Afdalen naar 

de vallei waar overnacht wordt in de buurt van een klein beekje (4100 m.). Totale 

looptijd: 5-6 uur.  

 

Dag 3 Trek Rio Pigua – Cerro Tixan – Zumbahua.  

Vandaag eerst een klim omhoog richting de berg ‘Cerro Tixan’. Met goed weer is het 

absoluut de moeite waard om even door te lopen tot de top. De uitzichten op de 

omgeving zijn erg indrukwekkend. In zuidelijke 

richting zien we Ecuador’s hoogste berg, de 

Chimborazo, naar het oosten de centrale Sierra, 

naar het westen de laatste bergkam en verder weg 

het tropische laagland, en naar het noorden het 

gebied waar we de komende dagen doorheen zullen 

wandelen. 

 

Bergaf door een vochtig stuk paramo, vol met 

‘plantago-kussens’ (korte, rosetvormige plantjes 

met lange ondergrondse wortels die een soort rond 

kussentje vormen), om lagerop in een andere vallei 

te belanden. Het dal waarin we terecht komen lijkt op het eerste oog verlaten maar even 

verder wordt het dal steeds breder en komen we in een gebied van een paar afgelegen 

dorpjes. We wandelen langs Guaguaycuchu en Lobayacu, twee kleine gehuchten 

bestaande uit enkel chozas, gelegen in de vallei en op achterliggende heuvels. De 

rotsachtige pieken steken scherp uit boven de vallei en geven het landschap een 

sprookjesachtig beeld. We lopen verder en komen bij een splitsing met een andere vallei. 

Hier volgen we een pad door een rotsachtige canyon om een uur verder bij het plaatsje 

Misarumi uit te komen. We komen hier bij de weg die ons in ruim een half uur naar 

Zumbahua leidt. Hier zullen we overnachten in het kleine en eenvoudige hostel Condor 

Matzi. Totale looptijd: 6-7 uur. 



 

 

 

Dag 4 Trek Zumbahua – Quilotoa. 

Is het vandaag een zaterdag, dan is ‘s ochtends een 

kleurrijke markt op het plein voor ons hostel. Vele indianen 

uit de omgeving komen hier naartoe om hun 

landbouwproducten te verkopen en om eigen inkopen te 

doen, vaak voedsel uit andere streken van het land, zoals 

rijst en bananen. Na een bezoek aan deze inheemse markt 

in een plaatselijke camioneta (kleine vrachtwagentjes) 

dwars door de achterliggende vallei naar de Quilotoa 

krater. De brede vallei is op vele plaatsen bewoond door de kleurrijke indianen die we 

vaak op het land zien werken of op zanderige en kale stukken grond een kleine kudde 

schapen hoeden. Langs de zandweg soms enorme scheuren die dwars door het landschap 

lopen, ontstaan door heftige aardbevingen. Verder rechts van de weg lopen de scheuren 

uit in een diepe kloof, die het begin van de Toachi canyon vormt. Verderop stijgt de weg 

geleidelijk richting Quilotoa terwijl achter ons de uitzichten op Zumbahua en de 

achterliggende toppen steeds mooier worden.  

 Het dorpje Quilotoa ligt op korte afstand van de 

kraterrand (3850 m.). We laten onze bagage 

achter in het dorpje en maken een afwisselende 

rondwandeling over de kraterrand. We zullen het 

volledige rondje afleggen waarbij we steeds een 

ander uitzicht op het indrukwekkende 

groenblauwe meer hebben dat zo nu en dan van 

kleur verandert met het licht van de zon. Voor 

mensen die het vandaag liever iets rustiger 

aandoen zijn er kortere wandelmogelijkheden naar 

een uitzichtspunt waar men prachtige uitzicht heeft of een fraaie afdaling naar het 

kratermeer, waarbij we af en toe indiaanse mensen tegenkomen die schapen hoeden.  

Eenvoudige overnachting bij een lokale Indiaanse familie. Totale looptijd: 4 uur.               

 

Dag 5 Trek Quilotoa – Chugchilan.  

Vandaag een schitterende wandeling naar Chugchilan. Eerst een klein stuk langs de 

kraterrand en al stijgend en dalend over verschillende kleine topjes, begroeid met droge 

paramo vegetatie. Er is constant een geweldig uitzicht  het meer en op de Cotopaxi en de 

twee Ilinizas toppen. Na een uur dalen we van de kraterrand af over een zandhelling en 

wandelen langs verschillende boerenhuisjes en kleine akkertjes van voornamelijk 

aardappelen, naar het dorpje Huayama. Even verderop langzaam dalen en bereiken we de 

canyon. Prachtig zicht op de steile wanden van de kloof die ettelijke honderden meters 

het landschap hebben opengetrokken. Afdalen over een smal, soms diep uitgesneden, 

paadje tot de bodem van de kloof tussen Huayama en Chugchilan. Helemaal beneden 

steken we het Sigui riviertje over en beginnen we aan de overkant aan een stevige klim 

naar Chugchilan. Boven in het dorp aangekomen staat het vervoer klaar om ons terug te 

brengen naar Quito. 

 

 



 

 

GEBIEDSINFORMATIE 

Deze trekking vindt plaats in de Cotopaxi provincie, op de Westelijke Cordillera, 

centraal in Ecuador. De tocht voert ons door een bijzonder afwisselend gedeelte van 

het Ecuadoraanse berglandschap. Een gedeelte van de trek gaat door het ecologisch 

reservaat Los Ilinizas. Tijdens deze tocht passeren we een verscheidenheid aan 

landschappen en vegetatie zones, van de Andes dorpjes naar de paramo tot een hoogte 

van 4500 m., langs stukken Andien woud, grassige en vochtige paramo, open valleien vol 

met kleine akkertjes, het prachtige turkooizen Quilotoa meer en diepe kloof in een 

opengescheurd landschap, om te eindigen in het mooi gelegen dorpje Chugchilan. Naast 

de enorme afwisseling van landschappen en flora zullen we ook veel lokale indianen 

ontmoeten met hun typische levensgewoonten, tradities en felgekleurde kleding. 

 

REISSCHEMA 

Het beschreven reisschema is het schema waar de gids zich in principe aan vast zal 

houden. Bij elke groep is er slechts een enkele routemogelijkheid en die geldt voor de 

hele groep, er is nl. maar een gids aanwezig voor de hele groep (tenzij er een hele grote 

groep deelnemers is). Een algemene stelregel is dat afhankelijk van de sterkte van de 

groep door de gids zal worden besloten welke route te nemen, daar waar er 

keuzemogelijkheden zijn. In geval van bepaalde situaties, zoals hoogteziekte, kan er 

uiteraard worden afgeweken van de normale route, alle beslissingen hierover zijn in 

handen van de ervaren trekkinggids. 

 

KLIMAAT 
Het droge seizoen in dit gebied is normaal gesproken tussen juni – december. Het regent 

af en toe in deze periode, maar de paden zijn over het algemeen droog. Tijdens de 

maanden juli – augustus staan er vaak stevige winden op de paramo en kan het soms 

behoorlijk stoffig zijn tussen Zumbahua en Chugchilan (deelnemers met contactlenzen 

wordt een goede bescherming aangeraden). In het regenseizoen, van februari – mei kan 

het vrij regelmatig regenen en worden de paden op de eerste en laatste dagen van de trek 

vaak modderig. Op de kampementen boven 3500 m. kan ‘s nachts een lichte vorst 

voorkomen. 

 

KLEDING 

Er moet altijd voldoende warme, en winddichte kleding meegenomen worden. Denk 

hierbij ook aan muts, handschoenen en genoeg drooggoed. Vergeet ook niet dat een 

warm lichaam en een warm hoofd / nek minder snel hoogteziekte veroorzaakt. Goede 

regenkleding (eventueel een poncho) is uiteraard ook een must. 

 

OVERIGE UITRUSTING 

Een goede en warme slaapzak is van groot belang evenals een goede isolatiemat. Een 

rugzak is erg handig voor het bagagevervoer (de grote rugzakken worden vervoerd door 

de paarden, passagiers lopen alleen met een dagrugzak). Denk eraan om alles in plastic 

zakken in te pakken en/of om eventueel een regendichte beschermhoes aan te schaffen 

van stevig materiaal. Gewone bergschoenen of trekkingschoenen (softwalkers) voldoen 

tijdens de trekking. In het natte seizoen zullen rubberlaarzen gebruikt worden. Deze 

worden beschikbaar gesteld door ATC (let op: mensen met grote maten moeten eigen 



 

 

laarzen meenemen, in Ecuador is maat 44 de grootst verkrijgbare maat). 

Slaapzakken en eenvoudige isolatiematjes kunnen evt. ook gehuurd worden bij 

ATC (echter alleen beschikking over gesloten celschuimmatjes, geen therm-a-rest). 

Overige aanbevolen uitrusting is een hoge factor zonnebrand en lippenbalsem, 

zak/hoofdlamp, veldfles en een dagrugzakje. Persoonlijke medicijnen dienen uiteraard 

ook zelf meegenomen worden. Vanuit ATC gaat een ehbo-doos mee die alleen dient voor 

eerste hulp. 

 


