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SERO PELA – TIERRA DEL SOL – SERO GRANDI (8 KM, 2 UUR)
SERO PELA – ALTO VISTA – BOCA CURA (7 KM, 1.30 UUR)
ALTO VISTA KAPEL – SERO TERS KABEES – BORONCANA (10 KM, 2.15 UUR)
CALBAS – WARIRURI BEACH – BUSHI TRAIL (9,5 KM, 2.30 UUR)
CALBAS – SERO CRYSTAL – WARIRURI BEACH (8 KM, 2.15 UUR)
CALBAS – SERO GERARD – BUSHI TRAIL (6,5 KM, 1.45 UUR)
AYO ROCKFORMATION – ANDICURI – NATURAL BRIDGE (6,5 KM, 1.45 UUR)
SANTA LUCIA – NOORDKAAP – TRIPLE BRIDGE – SHARK BAY (8 KM, 2.15 UUR)
DIAMARI – BOCA KETO (– CONCHI) – SANTA LUCIA (7,5-9 KM, 1.45-2.30 UUR)
SHETE – ROOI FLUIT – BOCA KETO (– CONCHI) (6,5-7,5 KM, 1.45-2.30 UUR)
SERO ARIKOK – ROOI BOLONVA – ROOI CACHO (9 KM, 2.45 UUR)
ROOI CACHO – DOS PLAYA – ROOI TAMBU (8 KM, 2.15 UUR)
ROOI CACHO – BOCA CALCORITA – ROOI SPIERTO (7,5 KM, 2.30 UUR)
SERO CABAY – PLANTAGE PRINS – ROOI PRINS (10,5 KM, 3 UUR)
MASIDURI – JAMANOTA – MIRLAMAR (7 KM, 2.15 UUR)
FRANSE PAS – KLEINE JAMANOTA – SPAANS LAGOEN (7 KM, 2 UUR)
SHIDAHRAKA – JAMANOTA – MASIDURI – ROOI TAKI (11 KM, 3.30 UUR)
SABANA BASORA – ROOI LAMUNCHI (6,5 KM, 1.30 UUR)
SERO ALEJANDRO – ROOI BARANCOA – SOUTHERN LOOP (15 KM, 3.45 UUR)
JARA SAVANETA – RANCA PIEDRA (10 KM, 3 UUR)
BUTUCU – SOUTHERN LOOP – GROT FONTEIN – GROT QUADIRIKIRI (10 KM, 2.30 UUR)
CASCABEL AIRFIELD – RINCON – BOCA GRANDI (8 KM, 2 UUR)
SERO COLORADO – SANTANA DI CACHO – ROGERS BEACH (6 KM, 1.45 UUR)
NORTH COAST CHALLENGE: RODE ANKER SAN NICOLAS – ARASHI BEACH (37 KM, 8.30-9.30 UUR)
SERO CRYSTAL – CALBAS – BUSHI TRAIL (9,5 KM, 3 UUR)
BUSHIRIBANA – NATURAL BRIDGE – MATIVIDIRI (9,5 KM, 3 UUR)
MANGROVES SPAANS LAGOEN – BALASHI – BRINGAMOSA (9,5 KM, 3 UUR)
SERO ARIKOK – DOS PLAYA – CUNUCU ARIKOK (12,5 [10] KM, 3.45 [3] UUR)
JAMANOTA – SABANA BASORA – MASIDURI (9 KM, 2.45 UUR)
WATERSILO SAVANETA – ROOI LAMUNCHI – RANCA PIEDRA (12 KM, 3.30 UUR)
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CALBAS – SERO CRYSTAL – WARIRURI BEACH
8 KM

2:15

1000

12 500

S

Start:
Parkeren:
Horeca:
Route:

Calbas (MapsMe: Calbas 67C)
Calbas voorbij huis CAL67C op bredere deel zandweg aan rechterkant
geen
heuvelachtig; deels langs de noordkust

ROUTEBESCHRIJVING HIKE
1.
2.
3.
4.

Loop na het parkeren van uw auto het zandpad heuvelopwaarts richting cactussen.
Bij bordje ‘Bushi Trail’ RA (dit pad is ook ‘Mountain Bike Trail blauw’; zie paaltje ‘MBT blauw’).
Dit pad slingert circa 1,5 km door de mondi (= oorspronkelijk vegetatie met cactussen, struiken en bomen)
U komt bij een T-splitsing waar u LA gaat (=richting ‘MBT blauw’), de heuvel op
over een breder zandpad.
5. Dit pad brengt u bij de entree van een ‘boerderij’ (zie foto); daar gaat u RA
(u volgt nog steeds ‘MBT blauw’).
6. Het pad brengt u (onderweg passeert u aan uw rechterhand 2 huizen) bij een Tsplitsing; daar LA (=richting ‘MBT blauw’).
Op deze plek ziet u voor zich de inmiddels gesloten afgraving Sero Crystal en
verder weg de markante Hooiberg (166 meter hoog).
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7. Het brede zandpad brengt u langs enkele huizen aan uw linkerhand; na het laatste
huis (let op: schrik niet van de honden die waarschijnlijk achter het hek staan te
blaffen) volgt u het pad over de blauwe MBT (zie paaltje aldaar).
8. Dit MBT-pad maakt na circa 100 meter een bocht naar rechts.
9. Blijf dit slingerende pad door de mondi volgen totdat u op een meer open plek komt. Daar ziet u een paaltje
‘MBT blauw’ linksaf (zie foto).
Circa 10 meter voorbij dit paaltje loopt een brede zandweg, waar u RA de berg
Sero Crystal op gaat.
10. Deze weg volgt u circa 600 meter tot u helemaal boven bent
(sla dus NIET na circa 400 meter bij een open vlakte links af).
Boven op de Sero Crystal heeft u een prachtig 360 graden panorama uitzicht
(zie foto’s). U ziet:
▪ de restanten van wat eens een horecagelegenheid was.
▪ de Gold Smelter Bushiribana aan de kust, de oudste van de twee
smelterijen (1825). Het goud was vooral afkomstig van de groeven
op en rond Sero Crystal. De Balashi Gold Mill dateert van 1899.
▪ een van de 8 watersilo’s die onderdeel uitmaakt van het
leidingwaternetwerk van Aruba; de silo’s zorgen voor een continue
waterdruk op het hele eiland.

11. U loopt over dezelfde zandweg circa 600 meter terug de berg af tot de open plek
(zie punt 9); deze plek is vlak voordat de zandweg naar rechts buigt (zie foto).
12. U verlaat de brede zandweg naar links en gaat na circa 10 meter RA,
een MBT heuvelafwaarts (er staat een paaltje ‘MBT blauw’; zie foto);
dit pad loopt richting de kust voor u in de verte.
13. Na circa 200 meter komt u bij een volgend paaltje ‘MBT blauw’; blijf het
(MBT-)pad RD volgen; een stukje verder heeft u een mooi uitzicht over de afgraving
Sero Crystal en ‘Bushiribana’ aan de kust.
14. Het pad over stenen en rotsen brengt u in een afdaling naar zeeniveau.
15. Onderaan het pad komt u bij een houten vlonder (zie foto); ga er over en loop
daarna naar rechts richting een paaltje ‘MBT blauw’ circa 75 meter voor u.
16. Bij het paaltje ‘MBT blauw’ volgt u het pad naar links, dat uitkomt op een
brede zandweg langs de kust; daar LA.
17. De kustweg langs de zee brengt u naar een klein duingebied.
18. U passeert aan uw rechterhand het bord Wariruri Beach, met de Baby Natural
Bridge (zie foto).
19. Bij het volgende bord Wariruri Beach, met vlak daar voor een paaltje ‘MBT blauw’,
gaat u LA de heuvel op.
20. Vervolg dit pad naar boven; het pad ziet u duidelijk voor u liggen.
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21. Bijna boven neemt u niet het steile paadje naar rechts naar de top, maar vervolgt u
het pad linksom de heuveltop.
22. Vlak voorbij de heuveltop neemt u niet het smalle paadje naar links heuvelafwaarts
de mondi in, maar blijft u RD gaan en volgt het brede pad dat voor u ligt.
23. U komt bij een splitsing: ga daar LA.
24. Ook bij de volgende splitsing gaat u LA verder heuvelopwaarts.
25. Het pad komt uit bij een open vlakte met onder meer bordje ‘Bushi Trail’;
daar neemt u de zandweg RD heuvelafwaarts (zie foto) tot bij uw auto.
Einde hike.

Hooiberg
Hoe is ‘de 166 meter hoge bult’ in de vorm van een ‘hooiberg’
ontstaan?
Net als de grote rotsblokken bij Ayo en Casibari, is ook de Hooiberg
een batholiet: een onder de grond gevormde koepel van magma.
Het gesteente van deze berg, zwart magma met witte kwartsaders,
is wel uniek. Het gesteente Hooibergiet zou alleen nog maar te
vinden zijn op IJsland.
Toen deze magma koepel nog onder de grond lag waren de
omliggende stenen veel zachter dan het sterke Hooibergiet en bij
elke regenbui sleten deze stenen makkelijker af dan het
Hooibergiet. Dit heeft tot gevolgen gehad dat er nu een trotse berg
ligt, met 166 meter de op drie na hoogste berg van Aruba.

