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Vulkanisch duo

Tekst en fotografie: Bas van Oort

Altijd zon, het hele jAAr 
door minstens twintig grA-
den en strAnden die tot de 
mooiste ter wereld behoren.  
regen? Als het vAlt wordt 
het met gejuich ontvAngen. 
wij zochten – en vonden - 
winterzon op FuerteventurA 
en lAnzArote. niet de twee 
groenste cAnArische eilAn-
den, wel de meest extreme. 

FuerteventurA  
& lAnzArote
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Fuerte-
ventura
eiland van de wind

Fuerteventura & lanzarote

Waar kennen we  
Fuerteventura van?
Toeristentopper vol all-inclusive hotels, is waar-
schijnlijk het eerste dat in je opkomt. En ja, dat 
klopt. Maar wat moet je, als je van ‘Graanschuur 
van de Canarische Eilanden’ verandert in het droog-
ste eiland van de archipel en vrijwel uitsluitend op 
toerisme kan overleven? Het enige dat er nu nog 
groeit, zijn cactussen. En hotels. (De laatste geluk-
kig alleen her en der aan de oostkust). 
De Spaanse schrijver Miguel de Unamuno no-
teerde toen hij in 1914 was verbannen naar het  
eiland: ‘Fuerteventura is zo droog, eenzaam en 
verlaten. Het lijkt niet op een eiland, maar op het 
skelet van een eiland’. Rotskust, duinen, het vul-
kanische gesteente en zand hebben een fascine-
rende leegte geschapen. Rij tien minuten over het 
eiland, maakt niet uit waar, en je vindt minstens 
vier plekken waar je Unamuno zo weer kunt cite-

ren: ‘Ik heb hier opnieuw de stilte ontdekt.’ 

Wat kun je er doen?
Om te beginnen: zorg dat je over een 
auto beschikt. Tenminste, als je niet de 

stadspaleizen van Casa Santa Maria. Destijds werd 
Betancuria meteen de hoofdstad van het eiland, 
maar laat je door die term niet bedriegen. Het  
slaperige maar statige stadje heeft nog geen  
duizend inwoners.

Andere hoogtepunten? 
Vlak naast Betancuria ligt Antigua, een vergelijk-
baar stadje dat in de 19de eeuw één jaar eiland-
hoofdstad was. Zowel daar als in het iets lager 
gelegen Tuineje staan nog oude windmolens, 
waar je elk moment Don Quichot verwacht. In  
Tiscamanita, net boven Tuineje, is een van die 
molens tot museum vergouwd. Daar kun je zien 
hoe gofio, het traditionele Canarische voedsel, 
wordt gemalen en gemaakt. Ga zeker ook naar  
El Jable, een uitgestrekt duingebied net onder 
Corralejo in het noorden. Je kunt er eindeloos 
door het zachte zand struinen.

en de kust?
Ja, de kust. Het paradepaardje van Fuerteventura. 
Een kraag van 175 kilometer zandstrand, waar het 
azuurblauwe water, perfect op temperatuur, 
zachtjes je voeten kietelt. Maar waar op diverse 
stranden ook metershoge golven aanrollen. Om-
dat Fuerteventura zo’n honderd kilometer voor de 
kust van Afrika ligt, vormt het de ideale golfbre-
ker in de Atlantische Oceaan. Het eiland lijkt ge-
maakt voor watersporters. Tel daarbij op de altijd 
aanwezige winden je begrijpt dat een jongen als  
Dorian van Rijsselberghe, de kersverse Olympisch 
windsurfkampioen, zich hier compleet kan 
uitleven. Die relaxte surfsfeer wordt ook mee-
genomen naar de kant, waar loungemuziek uit  
de strandtenten klinkt.

de mooiste 

stranden
• Playas de sotavento: net onder 
Costa Calma. Breed en uitge-
strekt bij eb, bij vloed bijna volle-
dig onder water. Vaak rustige 
zee.
• Playa del castillo: aan de 
noordwestkust. Vaak wild water 
en daarom niet zo geschikt om te 
zwemmen. Maar een paradijs 
voor surfers.
• lobos: tussen Fuerteventura en 
Lanzarote ligt Lobos. Een klein, 
onbewoond eilandje waar je 
kunt zwemmen en snorkelen in 
droombaaitjes.
• Playa de cofete: een verlaten 
strand dat bijna op het uiterste 
zuidpuntje van Jandía ligt. Uitge-
strekt en met een beetje geluk 
helemaal voor jezelf. Wilde zee, 
dus kijk uit met zwemmen.
•  Grandes Playas: net onder 
Corralejo is dit precies wat je je 
voorstelt bij een perfect strand. 
Wit zand, bijna lichtgevend 
helder water. 

5
tips

hele week aan het(zelfde) strand wil liggen. Moei-
lijk is dat niet, het overgrote deel van het wagen-
park op het eiland bestaat uit huurauto’s en in elke 
stad vind je meerdere verhuurpunten. Je kunt in 
een dag heen en terug van Corralejo in het noorden 
tot de vuurtoren van Jandía, het meest zuidelijke 
punt van het eiland. Rij binnendoor heen en langs 
de kust terug, dan zie je de tweedeling van het  
eiland goed. Het bizarre heuvellandschap midden 
op het eiland maakt meteen duidelijk waarom  
Fuerteventura La Isla Parda wordt genoemd, het 
bruingrijze eiland. Ga voor het mooiste uitzichtpunt 
naar Mirador de Betancuria, vlakbij de oude hoofd-
stad Antigua. 

Betancuria?
Die naam zal je wel vaker tegenkomen op de Cana-
rische Eilanden. Het was de Franse ontdekkingsrei-
ziger Jean de Béthencourt die begin 15de eeuw een 
expeditie leidde naar de archipel voor de kust van 
Marokko. Hij zette voet aan wal op Lanzarote en 
veroverde daarna ook Fuerteventura. De eerste stad 
die hij daar stichtte kreeg zijn naam: Betancuria.  
Hier vind je de parochiekerk Iglesia Santa Maria, 
het Museo Arqueológico de Betancuria en de oude 

De weg van Antigua naar Betancuria

Drie keer typisch Fuerteventura: windmolens...

...het duingebied van El Jable...

...en surfen bij Costa Calma

Foto op pag. 12-13:  
Mirador Corrales de Guize, 
vlakbij Betancuria
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FuerteventurA &  
lAnzArote
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Fuerteventura & lanzarote
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Lanza-
rote
TROPiSCH 
MaRSlandSCHaP

Waar kennen we lanzarote van?
De meest noordelijke van de Canarias is een van de 
kleinere eilanden van de archipel. Lanzarote is nóg 
droger, extremer en vulkanischer dan buurman 
Fuerteventura. En een stuk donkerder, valt meteen 
op. ‘Zwarte Parel’ is de passende eilandbijnaam. 
Maar we kennen Lanzarote vooral door één man: 
César Manrique.

César Manrique?
Er is bijna niemand die een gebied zo naar zijn 
hand heeft weten te zetten als kunstenaar César 
Manrique dat op Lanzarote deed. Geboren in 1919 
in hoofdstad Arrecife, 73 jaar later om de hoek 
van zijn huis in Tahíche ongelukkig in aanraking 
gekomen met een van de weinige auto’s op het 
eiland en omgekomen. 
‘Een schok voor het hele eiland’, zegt Steven 
Remmerie, een Vlaming die hier al meer dan  
dertig jaar woont. ‘Cesar Manrique wás Lanza-

rote. Door hem hebben we hier vrijwel geen 
hoogbouw, zijn bijna alle huizen wit en 

de kozijnen groen, blauw of bruin.  
Hij wist dat toerisme de oplossing  
was toen Lanzarote in de jaren  

Wat mogen we niet missen?
Voor zo’n klein en compact eiland is er nog behoor-
lijk veel te zien. Met de extreme natuur als topattrac-
tie. Dat heeft alles te maken met de vulkanische 
geschiedenis. Je ziet het bij El Golfo aan de westkust, 
bij Jameos del Agua aan de oostkust, maar vooral in 
Parque Nacional de Timanfaya: een paradijs voor 
geologen en vulkanologen. Het landschap oogt er 
buitenaards. Bij het bezoekerscentrum van het natio-
naal park voel je letterlijk dat je op een vulkaan bent. 
Kiezelstenen, die tien centimeter onder de grond  
liggen, zijn al zo heet dat je ze niet kunt vastpakken 
zonder je handen te branden. Hooi vliegt op een  
meter diepte spontaan in brand en gooi je een  
emmer water leeg in een gat in de grond dan spuit 
dat als stoom binnen twee seconden weer naar  
boven. Kijk je om je heen, dan zie je kilometerslange 
vlaktes vol grof gesteente, zand, rotsen en heuvels in 
bizarre tinten rood, beige, zwart en grijs. Mochten we 
ooit nog eens op Mars landen, dan zullen we waar-
schijnlijk zeggen: ‘Goh, dit lijkt wel op Lanzarote.’ 

Kun je er ook in zee zwemmen?
Jazeker, het eiland blijft ook een prima strand- 
bestemming. De mooiste stranden liggen vlakbij  
Playa Blanca in het zuiden: de Playas del Papagayo. 
Een verzameling van zes stranden, gescheiden door 
rotsformaties.  
Ook op Lanzarote is surfen populair, met name  
golfsurfen. Op Playa Blanca vind je veel surfscholen 
en ook Puerto del Carmen is een populair surfoord. 
Famara, in het noordwesten van het eiland, is zelfs 
een van de betere surfplekken ter wereld, voor zowel 
beginners als gevorderden. En elk jaar wordt op het 
eiland de Iron Man gehouden. Een monstertriatlon, 
door veel mensen gezien als zwaarste sportwedstrijd 
ter wereld. •

I

flora  
& fauna
• el Golfo: groen kratermeer  
pal aan de westkust. Het zwarte 
strand, de rode rotsen en de hel-
blauwe lucht maken een bijzon-
der kleurenpallet compleet.
• Jameos del agua: lavatunnels, 
een grottenstelsel en een klein 
ondergronds meer. En dat alles 
vulkanisch.
• Jardin de cactus: ooit was de 
cactusindustrie hier enorm.  
De Jardin de Cactus in Guatize 
herinnert daar nog aan.
• Isla Graciosa: eilandje voor de 
noordkust waar piraten vroeger 
veel aan schatgraven deden. Nu 
een goede duik- en snorkelstek.
• La Géria: het wijngebied van 
Lanzarote. Werelderfgoed, prijs-
winnende wijnen. Door zwarte  
ondergrond en muurtjes tegen de 
wind alleen al bijzonder om te zien. 

5
tips

zestig steeds armer werd. Maar hij wilde dat wel 
onder controle houden. Massatoerisme moest 
voorkomen worden en dat is hem gelukt.’

Waar zien we Manrique’s invloeden?
Met name in het huis waar hij jarenlang heeft  
gewoond. Dat is nu een museum, het Fundación 
de César Manrique. Het huis ontwierp en  
bouwde hij zelf, volledig in harmonie met de  
natuur van het eiland. Gasbellen na een vulkaan-
uitbarsting gebruikte hij om onder de grond  
kamers te maken waarin hij zoveel mogelijk  
licht en ruimte creëerde. Zoals Manrique zelf zei:  
‘Lanzarote is naakt, speciaal. Dat wil ik tonen’. 
Tegenwoordig hangt niet alleen zijn eigen kunst 
er, maar ook die van bevriende kunstenaars, zoals 
Picasso. Over het hele eiland vind je kunstwerken 
en ontwerpen van de hand van Manrique.  
Bijvoorbeeld Mirador del Río, een van de mooiste 
uitzichtpunten. Het is van glas en deels in de  
rotsen gebouwd op kliffen die bijna loodrecht naar 
beneden lopen. 497 meter lager blinken de zout-
pannen van El Río en in de verte ligt Isla Graciosa 
(zie kader).

De grot van César Manrique, nu een museum

‘U wilde verse vis señor?’

Surfparadijs Famara, ook voor beginners

Tropisch Marslandschap

Bij het stadhuis van Arrecife

Foto pag. 16-17:  
Jardín de Cactus,  
Guatize.


