
 

 

  

 

Vrijdag, 30 oktober 2015. 
 
In zuidelijke richting vertrokken naar  het plaatsje Puerto Deseado. 
Na ongeveer 290 km aangekomen. 
Onderweg goede tot zeer goede wegen, alleen in de plaatsen was het soms/vaak een puinzooi. 
Het is mogelijk dat de plaatsen binnen hun grenzen voor de wegen moeten zorgen en dat is er niet of 
voor andere doeleinden gebruikt. 
Ook en soort luchtspiegeling meegemaakt, je zou zweren dat er in de verte een soort berg was met 
water, maar dichterbij gekomen verplaatste dat beeld steeds meer naar achteren. 
Bijzondere ervaring. Misschien denken sommigen toch minder drinken in het vervolg. 
Bij de plaatselijke VVV de bijzonderheden opgevraagd en gaan morgen met een boot de zee op waar 
ze ons van alles beloofd hebben. 
We hebben de boot geboekt en konden daardoor  met de campers ook vrij staan bij hun kantoor. 
  
In het plaatsje was in de middag de stroom uitgevallen en dat leverde weer problemen met Wi-Fi, 
geldautomaten en eventueel winkelen, maar dat hadden we gisteren al gedaan. 
 

               

      Bloeiende seringen, eind oktober.       Zo wordt hier bier besteld: grote zuil op tafel.  

          

                                                        Zeeleeuwen, in alle maten 



 

 

           

        Eieren van een Pinguïn  

 

     

 

    Kolonie magallan Pinguïns.  

 

       

 



 

 

 

    Pinguïns met een kuifje, de naam ??  

              

 



       

 

 

    

   Zeeleeuwen op de wal. 

 

   

  Op de terugweg escorteerden ons twee dolfijnen.           En de campers stonden nog op de kade. 

Zaterdag 31 oktober 2015. 
 
We moesten om 8.00 uur bij de boot zijn en dat betekende vroeg opstaan . 
De zee op en een paar eilanden aan gedaan. Zeeleeuwen , aantal soorten pinguïns en dolfijnen. 
Veel  gezien en tegen 14.30 waren we terug en 1200 Pesos armer. 



Weer achter het stuur op weg naar een versteend bos, wat ik mij daarbij moet voorstellen ? 
Na ruim230 km waren we op een “camping” 20 km voor het bos, dus morgen het versteende tijdperk 
aanschouwen . 
De eerste 180 km was een  goede weg , maar de laatste 50 km was een gravel weg en zeer slecht. 
En morgen eerst nog die 50 km terug rijden. 
 

Zondag, 1 november 2015. 
 
Het “bos” bestond uit een aantal versteende bomen, best wel leuk om even te zien maar om daarvan 
zo’n ophef te maken ! 
In 2006 waren we ergens in Amerika, ook daar was versteend hout en dat leek er beter op. 
Maar desondanks is het wel een bijzondere gedachte dat dit stuk steen voor miljoenen jaren geleden 
hout is geweest. 
Vanuit het “bos” doorgereden naar de plaats Puerto San Julian en daar, na ongeveer 240 km naar de 
gemeente camping. 
Ik wilde van alles doen, maar hoefde haast niks. 
Er was geen water en dat kwam er de eerste dagen ook niet, stroom was er wel, dus alles was wel op 
te laden . 
Als compensatie hoefden we niks te betalen.  
Morgen richting Chileense grens. 
 

          

     Lange wegen, gravel roads , naar de versteende bomen.  



 

 

     

   Versteend hout, miljoenen jaren geleden gevormd.   

 



        

       Een aantal Guanako’s,  soort Lama.           Lange saaie wegen door de Pampa.  

 

   Kratermeer, dicht bij de grens met Chili.  

        



 

Maandag, 2 november 2015. 
 
Zoals gewoonlijk op tijd uit het nest, ontbijt klaar maken en dan weer sturen, naar Rio Gallegos. 
Na 366 km daar aangekomen, maar ik ben helemaal klaar met de Argentijnse Pampa. 
Honderden kilometers in een glooiend landschap met zover als je kunt kijken kleine struikjes van 
amper 20 – 30 cm meter hoog en de rest een soort schraal gras. 
Daar kwam vandaag nog een stormachtige wind bij die we pal van voren kregen. 
De wind was zo sterk dat ik van die 366 km , ongeveer 350 km,  niet sneller kon rijden dan ongeveer 
60 km, al die tijd in de derde versnelling en vol gas. 
De laatste 16 km naar de stad maakte de weg een bocht van ruim 90 graden en hadden we de wind 
achter en heb ik voor het eerst van al die kilometers de vijfde versnelling gebruikt. 
Door de harde wind was het koud, amper 9 graden. 
Detlef is door die wind zijn dakluik verloren en zijn we in deze stad bij een bedrijf geweest die van 
dikke plasticplaat een noodoplossing hebben bedacht.   
Ik was uitgestapt onderweg en Detlef moest mij helpen de deur weer te sluiten, door de storm, 
ongelofelijk.  
Onderweg wel flamingo’s gezien, een gordeldier en vele honderden Guanako’s , een soort Lama’s 
ook familie van de kamelen. 
En hoewel het koud is, heeft de zon de hele dag geschenen en ging pas tegen ongeveer  20.30 uur 
onder.  

 

        

  Overnachtingsplaats voor de camper aan de straat.      Kilometers rijden in je eigen stof. 

    

    Ik heb nu de Argentijnse Pampa wel gezien.       Een aantal Guanako’s, al met al velen gezien.  

 



 

Dinsdag, 3 november 2015. 

 
Vandaag werd het een echte “studiedag”. 
Eerst tanken door de harde wind van gisteren was het gebruik natuurlijk veel hoger. 
Normaal loopt de camper 1 op ruim 6 km en gisteren was dit 1 op 4 KM. 
Dat scheelt meer dan een slok op de bekende borrel. 
Tijdens het tanken zag ik dat er bij de motor dieselolie lekte,  
Dus garage proberen te vinden, wie liepen als het ware tegen een Renault garage, maar deze man 
had duidelijk geen zin om ons te helpen. 
Met handen en voeten kreeg ik hem toch nog zover dat hij mij de coördinaten van de Mercedes 
garage gaf. 
Achteraf was hier niet de werkplaats, maar zij hielpen mij aan het dres van de werkplaats. 
Tegen tienen kwam ik daaraan, maar ja ze staan natuurlijk niet op Ol Möl te wachten. 
Na de middag was ik aan de beurt, maar natuurlijk eerst de siësta, en tegen half drie werd de camper 
naar binnen gereden. 
Hier kwamen ze tot de ontdekking dat de retour leiding lek was, geschuurd of door ouderdom ?? 
Na ongeveer 2 uur werken, een stuk leiding en twee koppelingen was het werk gefikst. 
De prijs van 4600 Pesos, ongeveer 385 Euro, viel mij een beetje tegen. 
Ik had wel het gevoel als buitenlander te worden genaaid. 
Op naar de Chileense grens, je mag geen fruit, vlees en groente meenemen, dus een en ander 
verstopt en in de koelkast een tomaat, ui, paar tenen knoflook laten liggen, dat dan ook prompt in 
beslag wordt genomen. 
Doordat het hier lente is/wordt, schijnt de zon tegen 19.00 uur nog volop en dus door gereden naar 
de Magalanstraat een behoorlijk brede strook water, een soort delta van de Atlantische Oceaan. 
Hier stond een kilometerslange file van vrachtauto’s te wachten voor de veerboot, maar de gewone 
auto’s konden er voorbij rijden, tot ook daarvan een file was ontstaan. 
Oorzaak hiervan was de harde wind, daardoor hadden  de veerboten niet gevaren of met een lagere 
frequentie. Een frans stel gesproken die stonden  er al vanaf 2 uur s’middags. 
Dus in feite hadden we toch nog niet zoveel tijd verloren. 
De kosten voor de veerboot bedroegen 395 Pesos, ongeveer 36 Euro en daar kon je niet veel van 
zeggen. Want de overtocht duurde toch nog wel ruim 25 minuten. 
Direct na de overtocht, het was inmiddels 21.30 uur en donker geworden een parkeerplaats 
gevonden om daar te overnachten. 
 



 

 Gravel roads, deze hier was 121 km lang, alles trilt en schud.  

     

 Enorme vlaktes, met midden in nog een vos.          Kilo Uniform Tango  straten. 

    

         Gemeentelijk plantsoen van paardenbloemen. 



Woensdag 4 november 2015. 
 
Zoals gebruikelijk weer op tijd uit bed, eerst maar eens de brander van de koelkast nazien, hij koelt 
weer niet, en dan het ontbijt verorberen. 
Het probleem van de koelkast zit in de drukregelaar denk ik ? de regelaar van de gasfles is 30 Mb 
terwijl de koelkast is afgesteld op 50 Mb. 
We vinden wel een keer een oplossing.  Na 475 km in Ushuaia aan gekomen. 
Dit zou de meest zuidelijke stad van de wereld zijn.  Volgens de borden:  Fin du Monde. 
Van deze kilometers was 121 km over een gravel road, als trilde, maakte lawaai, je rijdt  als het ware 
over een wasbord. 
Hooguit 25 – 30 km per uur. Je wordt er gestoord van, hoewel boze tongen beweren dat ik dat al 
jaren ben. 
Op deze slechte weg ook nog mijn verstraler verloren, door al dat getril was het plaatje gebroken. 
Gelijk zelf maar de andere verwijderd.  
Op een gegeven moment had ik de wind in de rug, maar deze was van dezelfde snelheid als de 
snelheid van de auto, waardoor ik kilometers lang in mijn eigen stofwolk reed. 
Hier in Ushuaia hebben ze 2 campings, maar deze waren (nog)  gesloten. Dus we staan, met Detlef en 
Rosi, midden in de stad op een parkeerterrein, met nog een Hollands stel uit Kampen en een 
Fransman. 
Morgen maar eens kijken wat hier te zien is. 
 

 

 

  Hier in het zuiden, dicht bij Ushuaia , werd de natuur mooier. 



     

    Ushuaia,  Fin de Mond. 

Donderdag, 5 november 2015. 
 
Eerst iets langer uitslapen, daarna boodschappen, met de was naar de wasserij  en de hut een beetje 
opruimen. 
Bij de toerist info informatie gehaald van:  Tierra del Fuego National Park en gekeken naar de 
mogelijkheid voor internet, en dat was aanwezig, dus morgen proberen dit verslag weg te sturen. 
Van een hollander die ik sprak ook een adres gekregen waar ik LPG gas voor mijn camper kon krijgen. 
Ik met gemengde gevoelens naar dat bedrijf, ik had nog bij geen enkel tankstation gas kunnen 
tanken, want de aansluiting paste niet, adapters die pasten niet of ze hadden ze niet. 
Wat schets mijn verbazing, ja hoor de slang werd van een gaswagen uitgerold en in mum van tijd had 
ik propaan. 
Hoe gemakkelijk wil je het hebben. 
Na het gas tanken naar het park, waar we de nacht hebben doorgebracht. 
 

 


