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…. de  lanen in 

 

Correspondent te Las Palmas 

 

e andere wandeling vlak bij huis, begint gewoon in de marina. Deze wandeling is een 

onderdeel van een Triatlon (hardlopen, zwemmen en fietsen) die je kunt doen. De 

bemanning heeft het echter bij stevig doorlopen gehouden. 

 

Langs de zee naar het zuiden loopt naast de drukke snelweg een mooi aangelegde boulevard voor 

wandelaars en fietsers. Deze boulevard loopt 

helemaal tot het eerste dorpje ten zuiden van Las 

Palmas en heet San Christobal. Volgens de 

zeilerstamtam zou het de moeite van een bezoekje 

waard zijn. 

Onderweg ziet de bemanning niet alleen veel 

wandelaars en fietsers maar ook een aantal skaters, 

en rolschaatsers, hardlopers en rolstoelen die 

gebruikmaken van het mooie geasfalteerde pad. 

Halverwege de wandeling ligt nog een pleintje met 

bankjes (voor de ouwetjes) en allerlei werktuigen om 

de diverse spiergroepen te trainen. 

Op een bankje zittend met een kopje koffie hebben 

de Zeezwaluwtjes zich aardig ingespannen door de 

beoefenaars van deze martelwerktuigen te 

bestuderen. Hun conclusie, nix voor zeelui! 

 

Over zee is het uitzicht wat minder interessant. 

Veel olie gerelateerd schepen, boorplatforms, 

supply- en productie schepen liggen vlak bij de kust 

geankerd, wachtend tot ze naar een volgende 

boorlocatie worden gedirigeerd. Aan de noordzijde van San Cristobal staat een enkele 

wachttoren met de voeten in zee, als eenzaam 

aandenken van vervlogen tijden. 

 

De boulevard loopt vlak langs de zee en wordt 

beschermd door een ongeveer 1,5m hoge muur terwijl 

aan de landzijde de gekleurde huizen in diverse stijlen 

het geheel een gezellig aanzicht geven.  

Echter, er blijk weinig vertier te zijn in dit dorp, zelfs 

de restaurants en koffieshops rond het 

centrumpleintje zijn om 12 uur nog niet open. 
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Al snel is het pittoreske haventje aan het einde van het dorp bereikt. Hier liggen veel kleine open 

visbootjes liggen op de kade naast de kraan terwijl er slechts twee in het water langs de kade 

liggen te schommelen aan hun lijnen. Ook hier weinig activiteit (siësta???) en via de weg aan de 

voorzijde van het kleurrijke dorp wordt de bushalte opgezocht. 

 

De 7 km met de bus terug naar huis, is zo 

gepiept, amper tijd gehad om te gaan zitten! 

Beide wandelingen waren bijzonder en leuk 

om een keer te doen en de Zeezwaluwtjes 

hebben genoten van de beweging en de mooie 

uitzichten waarvan de foto’s ook getuigen. 

 

Een GoogleEarth plaatje met de ingekleurde 

wandeling. 

 

___/)___ 


