Nica03Run | Vulkanenroute | 14 km – 220 meter stijgen en dalen
Startpunt:
De fietsparkeerplaats bij de hoek van de Noordelijke weg en Vinkenbaan. Dit punt is bij
sommigen bekend als ‘Sjaaks driehoek’.

Foto startpunt

Algemene tips:
•
•
•

Let niet op kleine wildpaadjes naar links of naar rechts. Deze worden in de route niet
beschreven.
Volg steeds het meest duidelijke pad tenzij anders aangegeven.
Als er een foto is van een punt in de route dan staat deze steeds direct onder de
beschrijving van dat punt.

Beschrijving:
•

Ga het onverharde pad in, in de richting van de San Cristóbal (Brederodeberg).

•

Vrijwel direct steek je verhard weggetje over (je ziet een huis aan linkerkant).
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•

Loop rechtdoor en neem het eerste zandpad, waar links een groen paaltje staat, naar
links.

•

Vrij snel is er een smal pad dat schuin naar rechts gaat, neem dat pad.

•
•

Dit is een stevige klim. Vlak voor dat je boven bent komt er een pad van rechts bij.
Klim het laatste stukje naar de hoogste top van de Nicaragua de San Cristobal.
(Brederodeberg).
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•
•

Via de trap daal je af tot aan de splitsing
Bij splitsing ga je rechtsaf.

•

Volg het slingerend pad en bij de klim met wortels op de grond ga je links.

•
•

Volg dit pad voorbij een boomstrokbankje (KD-1)
Als je in de verte een groen paaltje ziet staan ga je vóór het groene paaltje het pad
naar rechts.

Groene
paaltje

•

En ga dan direct weer rechts en daal rustig af.
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•

Ga bij de splitsing naar links.

•

Vrij snel volgt een volgende splitsing. Hier ga je weer links.

•
•

Volg dit pad tot het uitkomt bij een breed schelpenpad.
Bij het brede schelpenpad sla je rechtsaf (het heet hier ‘Ruige Gat’).

4

•

Ga het pad naar links in. Dit is tegenover een bankje.

•
•

Je kruist het ruiterpad.
Het pad stijgt verder. Bovenaan heb je een prachtig uitzicht vanaf de Masaya
(bekend als Kenya).
Je daalt weer af vervolgt een heel stuk een slingerende en glooiende pad.
Je komt uit bij een kruising van vier paden. Hier ga je scherp naar rechts.

•
•

•
•

Volg het slingerende paadje tot het fietspad.
Je steekt het fietspad schuin over en vervolgt het voetpad (het heet hier
Koekoeksbos).
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•
•
•

Om het pad te volgen houd je rechts bij de picknicktafel en loop je vervolgens het
speelterrein af.
Je volgt het pad tot het verharde spoor. Hier zie je links een gebouwtje staan.
Bij dit verharde spoor ga je rechtdoor.

•
•

Volg het pad tot het fietspad.
Steek het fietspad over en vervolg het voetpad.

•

Het pad wordt ter hoogte van een pauzeplek vrij modderig. Hier kun je links of
rechts omheen.

•
•

Je komt weer uit op het fietspad.
Het fietspad volg je een klein stukje naar rechts.
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•

Net over de heuvel kun je van het fietspad af om rechts het wandelpad in te slaan
(het heet hier De Blink). Waarschijnlijk zie je al heel veel water zoals onderstaande
foto.
A. Ben je een bikkel, volg dan het voetpad.
B. Wil je droge schoenen, volg dan het fietspad.
Loop dan over het fietspad tot na de grote waterplas. Hier kun je
doorsteken naar rechts en weer op het voetpad uitkomen.

•

•
•
•

Volg het voetpad tot je een hek ziet. Het pad gaat rechtdoor, maar is vrij drassig.
Eventueel kun je aan de rechterkant om de nattigheid heen.

Volg het slingerende pad (steeds het meest duidelijke pad volgen) ongeveer een
kilometer totdat je op een breed schelpenpad uitkomt.
Ga linksaf het schelpenpad op.
Volg dit schelpenpad een lang stuk.
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•

Vlak vóór je bij het fietspad komt, sla je net na het rode paaltje rechtsaf het voetpad
in.

Fietspad
Rode paaltje

•
•

Als vrij snel ligt er veel water op het pad. Om het water te vermijden kun je het
fietspad gaan volgen dat links van je ligt. Anders volg je het wandelpad rechtdoor.
Bij een kruising van fiets en voetpaden ga je linksaf het voetpad in met het groene
paaltje.

Afslaan bij de kruising als je vanaf het fietspad komt

•

Afslaan bij de kruising als je vanaf het voetpad komt

•

Je volgt het voetpad een heel stuk totdat je uitkomt op het fietspad bij het
Vogelmeer.
Ga rechtsaf en volg het fietspad. Het meer ligt links van je.

•

Bij een voetpad naar rechts ga je verder rechtdoor over het fietspad langs het meer.
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•
•

Volg het fietspad tot bijna aan het eind van het meer.
Ga hier rechtsaf het voetpad in (het heet hier ‘Paardenkoppenvlak’)

•

Bij splitsing tijdens de klim ga je linksaf.

•

Je klimt door en via een korte trap bereik je de top van de Concepción (Hazenberg).
Hier kun je de zee goed zien.
Loop in dezelfde richting door om zo in zuidelijke richting via de kam af te dalen.

•
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•
•

Daal af tot het fietspad (het heet hier ‘Liguster’).
Ga linksaf en volg het fietspad

•
•

Blijf het fietspad volgen als je een voetpad en schelpenpad kruist.
Als het fietspad naar links draait gaan je rechtsaf het fietspad af in de richting van het
hek (het heet hier ‘ Ligusterbos’).

•
•

Ga het hek door.
Ga de eerste afslag linksaf (het heet hier ‘De Grote Schapenkamp’). Bij het
boomstambankje.
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•
•

Volg ongeveer 600 meter het brede pad.
Bij een kruising ga je linksaf.

•
•
•

Als je het pad inloopt zie je aan de linkerkant direct een paatje met een rood/wit
logo.
Loop door tot de splitsing.
Bij de splitsing ga je naar rechts.

•
•

Je klimt omhoog tot de volgende splitsing.
Bij de splitsing sla je rechtsaf.
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•

Bij de volgende splitsing ga je rechts.

•
•

Je loopt nu tot aan de top van de Cerro Negro (Lichtbakkeet).
Daal via de trap af en ga onderaan de trap rechts en bij de splitsing met het
schelpenpad ga je linksaf (het heet hier ‘Welpenkuil’).

•
•

Daal het schelpenpad af tot onderaan bij de kruising.
Bij de kruising ga je rechtsaf (het heet hier ‘Heilige land’)
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•

Bij de kruising ga je naar links (het heet hier ‘Konijnenbos’).

•
•

Volg een heel stuk het pad tot de splitsing.
Bij de splitsing ga je linksaf.

•
•
•

Via een klim kom je uit op de top van de Momotombo (Konijnenberg).
Je daalt af via de trap.
Onderaan de trap ga je linksaf.
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•
•

Je daalt af tot aan een klaphek.
Ga het klaphek door en dan direct links (het heet hier ‘Koevlak’).

•

Je gaat nog een klaphek door en gaat rechtsaf de brede gravelweg in (het heet hier
‘Rietvlak’).

•

Bij de T-splitsing ga je rechtsaf (het heet hier ‘Rietvlak’). Links zie je een bord
Verboden toegang.
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•

Bij een pad aan de linkerkant sla je linksaf (het heet hier ‘Lage Zeeveld’).

•

•

Volg dit pad voor één kilometer (dit pad is bij sommige bekend als de Kilometer van
Sander).
o Je gaat steeds rechtdoor terwijl je onderweg een weg naar rechts passeert en
een boomstambankje (KD51).
Na de kilometer ga je bij een geel paaltje rechtsaf (let op dat dit de juiste afslag is).

•
•

Volg het golvende pad tot de afslag naar links.
Ga hier linksaf.
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•
•

Volg dit pad ongeveer 600 meter tot je bij een splitsing komt.
Bij de splitsing ga de linksaf (rechtsaf kom je bij de Lago de Apoyo).

•
•

Volg het zanderiger pad tot de splitsing.
Ga bij de splitsing linksaf het stijgende pad in.

•
•

Klim nu door tot de top van de Apoyo (Starrenberg)
Ga vanaf de top met een slinger naar het pad met het gele en groene paaltje.
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•
•

Daal het pad bij het af tot bij de splitsing.
Ga bij de splitsing linksaf.

•
•

Volg dit pad tot het fietspad.
Steek het fietspad over en vervolg het voetpad (het heet hier ‘Rommelse Vlak’).

•
•

Vrij snel komt een t-splitsing.
Ga bij de t-splitsing rechtsaf.
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•

Het pad komt uit op het fietspad. Steek het fietspad over schuin naar links.

•
•

Vervolg het voetpad tot een splitsing.
Ga bij de splitsing linksaf. Ga dus NIET onder de boog door.

•

Je komt met dit pad weer uit bij de kruising van het startpunt.
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