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TREKKING PIÑAN 5D/4N 
 
Dag 1  Quito – Iruguinchu. Trek naar kamp Pukara.  
In de ochtend vertrek richting Otavalo (2530 m.). We passeren de evenaar en vlak voor 

Otavalo het prachtige San Pablo meer, een meer waar we later een fraai uitzicht op zullen 

hebben. Verder tot het lager gelegen Ibarra (2200  m.). Door een lagere vallei (het begin 

van de Chota vallei), en langs de suikerrietplantages naar het dorpje Urcuqui. Vanaf hier 

gaat het over een authentieke steentjesweg (empedrado) naar Iruguinchu (2650 m.). De 

uitzichten op Tajta Imbabura en de immense gletsjers van de Cayambe kegel zijn 

indrukwekkend. Na zo'n 3,5 uur rijden aankomst in Iruguinchu waar de gids en de 

lastdieren klaar staan. Vanuit het dorpje gaat het  omhoog via een breed en 

goedbegaanbaar pad. We lopen langs de typische huisjes van de lokale bewoners die 

vrijwel allemaal een agrarisch bestaan hebben. De meeste huisjes zijn gemaakt van 

adobe, en met enig geluk is nog te zien hoe men deze blokken van klei en stro maakt. Na 

de laatste gecultiveerde gronden te  hebben verlaten gaat het pad wat steiler omhoog met 

aan weerszijden een dichte Andes struikbegroeiing vol met kleurige bloemen en planten 

zoals de bomarea, taxo en felgele calceolaria (pantoffelbloempjes). We klimmen in de 

richting van de ronde heuvel voor ons, Churoloma (3630 m.) terwijl de uitzichten achter 

ons steeds uitgestrekter worden. Diep in de vallei zien we Ibarra en Otavalo en daartussen 

de immer imposante Imbabura. Rechts van ons de groene velden vol met suikerriet in de 

subtropische Chotavallei, de enige vallei met een donkere bevolking (Afro-Ecuadoranen) 

in het hoogland. Links torent Mama Cotacachi majestueus boven het landschap uit met 

haar grillige rotsgraten. Churoloma komt dichterbij en aan de rechterzijde lopen we om 

de berg heen om vervolgens via een vlak stuk aan de achterzijde uit te komen waar we 

ons eerste kamp op zullen zetten (3450 m.). Dit kamp draagt de naam Pukara, genoemd 

naar de ronde pre-Inca ruïneoverblijfselen bovenop Loma El Churo. Voor de liefhebber is 

het mogelijk om deze ruïne resten te bezoeken. Totale looptijd: 3-4 uur.     



 

 Dag 2 Trek Pukara – Laguna Yanacocha.  
Vandaag gaat het via een geleidelijk pad omhoog door een prachtig stuk Andes 

nevelwoud. Het pad is om sommige plaatsen enigszins uitgehold met aan 

weerszijden vele bomen met epifytrijke begroeiing van mossen, bromelia's en 

orchideeën. Na  zo'n 1,5 uur lopen komen we uit op de paramo. De uitzichten aan 

oostelijke zijde op de Chotavallei zijn fantastisch. Op de paramo verlaten we het pad en 

gaan we door de dichte, kniehoge begroeiing van paramogras, over een paar heuvels en 

door een korte vallei, om uiteindelijk een stuk hogerop (ong. 

3900 m.) weer op een goed begaanbaar pad uit te komen. We 

zitten nu midden in het paramo landschap met hier en  daar 

een rotsachtige top. Mensen wonen hier niet meer en de kans 

om iemand te zien in de  komende dagen is dan ook heel 

klein. We volgen het pad verder dat af en toe dalend en 

stijgend op de oostelijke zijde van de Yanahurco de Piñan 

uitkomt. De uitzichten op deze zwarte, ronde rotspiek zijn 

prachtig. We zetten het kamp op bij het meer Yanacocha 

(3800 m.). Totale looptijd: 5 uur.        

 

Dag 3 Trek Yanacocha – Cerro Chimborazo – Piedra 
Blanca.  
Vandaag lopen we om het centrale massief van de Yanahurco heen. Het landschap 

bestaat vrijwel alleen uit paramo en de uitzichten zijn wijds. Allereerst lopen we langs de 

noordelijke zijde van de Yanahurco de Piñan (4535 m.) daarna volgt de Yanahurco (4421 

m.) en de Cerro Chimborazo (4266 m.). Na de achterkant van het massief te hebben 

afgelopen en een paar fraaie meertjes te zijn gepasseerd komen we uit bij een grote brede 

vallei. In deze vallei waar veel vrij vee rondloopt houden we links de paramohellingen 

van het massief aan. Langs een aantal ijskoude bergmeertjes gaat het pad weer langzaam 

omhoog totdat we bij de Burrocochameren uitkomen (4000 m.). De uitzichten zijn ver en  

met helder weer zijn o.a. de Cayambe en de Cotopaxi zichtbaar. (Met goed weer kan ook 

de Cerro Chimborazo 

beklommen worden.) 

We dalen iets af en zetten het 

kamp op bij Piedra Blanca, een 

grote rotsmuur (3800 m.). 

Vanaf het kamp hebben we 

een prachtig uitzicht op de 

centrale vallei met Otavalo en 

het meer van San Pablo. Vaak 

laat de condors zich hier zien. 

Totale looptijd: 5-6 uur.  

 

 
 
 

 
 



 

Dag 4 Yanahurco de Piñan.  
Vandaag zal de top van de Yanahurco de Piñan beklommen worden. Deze berg is 

de hoogste van alle toppen in de directe omgeving en wordt volgens de Otavaleense 

overlevering  beschouwd als één van de kinderen van Tajta (papa) Imbabura en 

Mama Cotacachi, de twee centrale vulkanen in de omgeving van Otavalo. Vanuit het 

kamp gaat het omhoog, langs de Burrocochameren tot in een doodlopende vallei. Hier 

volgt een wat steiler paadje langs veel struiken tot aan de zuidelijke graat van de Piñan. 

We lopen naar de achterste graat waar een eenvoudig paadje omhoog gaat richting de top. 

Hogerop de graat is er nog bijzondere plantbegroeiing te vinden van ondermeer een hele 

harige lupinesoort en de zelden geziene Andesroos (Rosa Urcu). Vanaf de top zijn de 

uitzichten met helder weer adembenemend. Vrijwel alle 'nevados' (sneeuwbergen) van 

Ecuador zijn zichtbaar in zuidelijke richting.  Ten noorden lopen de uitzichten tot in 

Colombia, oost en west kijkend zijn de laaglanden van respectievelijk Amazone en de 

kuststreek, in de verte zichtbaar. De vergezichten zijn zo wijds dat met recht gezegd kan 

worden dat de top van de Yanahurco de Piñan een van de mooiste uitzichten van Ecuador 

biedt. De terugweg gaat grotendeels via hetzelfde pad. Totale looptijd: 5-6 uur.           

 
Dag 5 Piedra Blanca – Thermaalbad Pichanchi. 
Op deze laatste dag lopen we de eerste uren over een 

fraai stuk paramolandschap, veelal over de dichte 

helmachtige grasbegroeiing. Het gebied waar we 

doorheen lopen is dermate stil en verlaten dat er nog 

een goede kans is om herten zien. Of met enig geluk  

krijgen we nog een glimp te pakken van de grootste 

vliegende vogel ter wereld, de imposante 

Andescondor. Via de paramohellingen gaat het 

geleidelijk omhoog totdat we bij een graat uitkomen. 

Hier zijn de grassen wat langer en soms iets 

moeizamer lopen. Langs verschillende paramotopjes 

die we beklimmen en weer afdalen komen we 

uiteindelijk aan het einde van de graat op het hoogste 

topje. De uitzichten op de centrale vallei als ook op 

een aantal sneeuwvulkanen zijn weer zo groots dat 

we nog een laatste moment boven kunnen genieten 

alvorens definitief af te dalen. De afdaling gaat 

allereerst over een steile paramohelling. Er is echter voldoende grip om de voeten goed te 

kunnen plaatsen. Vervolgens komen we lager weer in een prachtig nevelwoud uit. Dit 

stuk oorspronkelijk bos heeft weer een wat ander karakter dan de bossen waar we de 

eerste dagen doorheen zijn gelopen. De weelderige plant- en bloembegroeiing geeft een  

heerlijk verfrissende lucht aan de omgeving. We voelen de temperatuur langzaam weer 

stijgen na het verlaten van de koude en winderige paramo. Uiteindelijk loopt het pad uit 

op de zwembaden bij Pichanchi. Het thermaalbad is een aangename verfrissing alvorens 

weer in de auto te stappen voor de rit terug naar Quito. Totale looptijd: 5-6 uur.  

 

 

 



 

GEBIEDSINFORMATIE 
De Piñantrek is een trekking door een berggebied ten noorden van Otavalo gelegen, 

dat aan de oostelijke en zuidelijke zijde grenst aan de centrale Andes vallei en dat 

in noordelijke en westelijke zijde afloopt naar het tropisch laagland van de 

kuststreek, ook wel bekend als de regio van El Choco, een van de 10 hotspots ter wereld, 

bekend vanwege de enorme biodiversiteit in flora en fauna. Het gebied waar we doorheen 

trekken is grotendeels onderdeel van het reservaat Cotacachi – Cayapas. De trekking gaat 

door een puur natuurgebied en de kans om mensen onderweg tegen te komen is erg klein. 

We beginnen in een authentiek dorpje boven de centrale vallei, vanwaar we de paramo in 

zullen lopen, langs stukken overgebleven Andes woud, langs vele prachtige meren en 

over de top van de hoogste berg in het gebied, de Yanahurco de Piñan, om vervolgens via 

een fraai bos terug te keren naar de bewoonde wereld. De uitzichten vanaf de hoge 

paramo zijn onvoorstelbaar en behoren tot de mooiste in Ecuador. In dit gebied komt 

tevens nog een aantal Condors voor, en de kans is dan ook groot om er een of meerdere te 

kunnen zien tijdens de trekking.  

 

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. 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 – september staan er vaak stevige winden op de paramo (winddichte 

kleding belangrijk). In het regenseizoen, van februari – mei kan het vrij regelmatig 

regenen en zijn 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 (zoals sokken, want als je met 

laarzen loopt ga je vaak zweten en worden je sokken alsnog nat). 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. Regelmatig 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). 

Slaapmatjes kunnen evt. ook beschikbaar gesteld worden door ATC (echter alleen 

beschikking over eenvoudige isolatiematjes, geen therm-a-rest). Overige aanbevolen 

uitrusting is een hoge factor zonnebrand en lippenbalsem, zak/hoofdlamp, veldfles en een 

dagrugzakje.  

 

 

 

 
 


