
17Méditerranée

Altijd gedacht dat vulkanische eilanden zwarte stranden hebben? Mis. 
Op Porto Santo, het kleine zustereiland van Madeira, vind je een van de 
langste en schoonste stranden ter wereld, met zand zo oogverblindend 

mooi dat het aan goud doet denken. Porto Santo staat garant voor rust en 
ontspanning. Maar trek er ook een dagje op uit met de jeep, want  

het landschap staat bol van verstilde schoonheid. 

17tekst & foto’s Monique van Gaal

Verstild geluk op  

Porto Santo
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S
lenterend over het goudgele zand van 
het negen kilometer lange strand van 
Porto Santo kan ik me heel goed 
indenken dat dit eiland ook wel Ilha 
Dourada wordt genoemd, ‘gouden 
eiland’. Want niet alleen het fijne zand, 
maar ook het dorre landschap heeft die 
kleur aangenomen. Kaal is het eiland 
echter geenszins. Waar je ook kijkt, 
overal valt wel een bijzondere plant of 
een kleurige bloem te bespeuren.  
Porto Santo en Madeira behoren tot 
een en dezelfde archipel, en liggen 
slechts een kilometer of vijftig van 

elkaar vandaan. Maar kunnen zusters 
méér van elkaar verschillen dan deze 
twee eilanden in de Atlantische Oceaan? 

Twee zeeën
Vanmorgen nog heb ik het noordoosten 
van Madeira bezocht. Een prachtig 
gebied, opgebouwd uit overwegend 
zwart vulkanisch gesteente. Bovenop de 
steile rotsen vergaapte ik me aan de 
prachtige vergezichten. Met de toppen 
van de bergen gehuld in wolken, en diep 
beneden mij de wilde zee, die ononder-
broken de smalle kiezelstrandjes op 
rolde. Langs de wijnranken van het 
elegante hotel Quinta do Furão was het 
mooi wandelen. In het uiterste oosten 
zag ik hoe smal een eiland kan zijn. Bij 
de Ponta da São Lourenço stond ik 
letterlijk tussen twee zeeën in, met zicht 
op zowel de haast loodrechte noordkust 
en de iets lieflijker zuidkust. Daarna 
stond een bezoek aan de befaamde 
huisjes van Santana op het programma. 
Rood-wit-blauwe driehoekige optrek-

Openingspagina’s: het negen 
kilometer lange strand van 
Porto Santo. deze pagina, 
linksonder: bananenplantage 
van Fajã dos Padres. 
rechterpagina: de befaamde 
huisjes van Santana.
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jes met rieten daken. Vroeger vond je  
dit soort huisjes op heel Madeira. Een 
trekpleister van jewelste, getuige de vele 
bezoekers die even nieuwsgierig naar 
binnen koekeloeren. Tegenwoordig 
woont er niemand meer in zo’n huisje. 
Nu worden er souvenirs en lokale 
producten verkocht aan de vele toeristen. 
En dan is het tijd om door te vliegen. 
Het blijft een raar idee: het vliegtuig 
nemen naar een eiland dat je in de verte 
al ziet liggen. In slechts twaalf minuten 
brengt de kleine vliegmachine, met maar 
negentien stoelen, mij naar een totaal 
andere wereld. 
Terwijl ik mijn voeten in het fijne zand 
begraaf, probeer ik me de vermeende 
wonderen die dit zand zou kunnen 
verrichten voor te stellen. Want het zand 

van Porto Santo ziet er niet alleen heel 
uitnodigend uit, het zou ook over 
helende krachten beschikken. Alhoewel 
nooit echt wetenschappelijk bewezen, 
kan de aanwezigheid van al die mineralen, 
zoals magnesium, calcium en fosfor, 
natuurlijk nooit kwaad. Een zandkuur, 
waarbij je van top tot teen in zand wordt 
begraven, behoort tot de opties op Porto 
Santo. Ik houd het liever bij een flinke 
strandwandeling. Intussen bedenk ik me 
wat een mazzel de Portugese zeevaarders 
João Gonçalves Zarco en Tristão Vaz 
Teixeira hadden, toen zij zeshonderd jaar 
geleden op dit eiland strandden. Het was 
in die tijd nog zaak om niet al te ver van 
de westkust van Afrika af te dwalen, 
want je zou toch eens van die platte 
pannenkoek – de aarde – af kunnen 

vallen. Maar een felle storm besloot 
anders, en zij dreven af naar een onaf-
wendbaar einde. Tenminste, dat dachten 
ze. Maar het geluk was met hen, en zij 
stuitten onvermoed op dit eenzame 
eiland. Dankbaar als zij waren, noemden 
ze het Porto Santo, wat heilige haven 
betekent. Nu wonen er zo’n vijfduizend 
mensen op het elf kilometer lange, en zes 
kilometer brede eiland. Maar het is nog 
altijd de rust die overheerst. De inwoners 
zijn er trots op: van die absolute vredig-
heid hebben zij zelfs hun handelsmerk 
gemaakt.

Wonder der natuur
Tijdens een jeeptour krijg ik alle uit-
hoeken van het eiland te zien, en het is 
allemaal even prachtig. Ooit, miljoenen 
jaren geleden, ontstaan na een reeks 
vulkanische uitbarstingen waar het 
landschap zijn unieke karakter aan dankt. 
Het meest in het oog springende bewijs 
hiervan is wellicht Pico de Ana Ferreira. 
Reusachtige zeshoekige rotspilaren rijzen 

op tegen de bergwand, als in een amfi-
theater. Ze noemen dit natuurfenomeen 
ook wel de ‘piano’, maar wat mij betreft 
heeft het meer weg van een gigantisch 
orgel. Ver beneden mij rijden golfkarre-
tjes af en aan langs de greens van de 
uitgestrekte golfbaan die van de noord- 
tot de zuidkust reikt. En daar ligt ook dat 
lange strand, dat nagenoeg de gehele 
zuidoostkust in beslag neemt. Miradoura 
das Flores biedt een totaal ander uitzicht. 
Voor me ligt het donkergekleurde Ilhéu 
da Cal, een door zeevogels bewoond 
rotseiland. Wanneer ik een achteloze blik 
op de grond werp, ontdek ik een uniek 
schouwspel: minuscule paarsrode 
plantjes, die omhuld zijn met druppel-
vormige waterreservoirs. Een natuurlijke 
manier van wateropslag. In tijden van 
droogte kauwen dieren erop, maar je 
blijkt er ook heel goed je handen mee  
te kunnen wassen. Met name vetplanten  
en cactussen gedijen goed in dit dorre 
landschap. En droogte of niet, ook 
bloemen vind je hier in overvloed. 

In een felle storm dachten de zeevaarders 
van de aarde af te vallen maar ze stuitten 

onvermoed op dit eenzame eiland

Onder: het zand van Porto 
Santo zou over helende 
krachten beschikken. 
rechterpagina: de vrolijke 
bemanning van de zodiac.
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Slechts een enkel buitje is er nodig om 
het hele eiland te doen transformeren  
in een groene oase.
In Quinta das Palmeiras is het wel elke 
dag groen. In deze kleine botanische tuin 
zijn allerhande planten en bloemen te 
bewonderen. Waterpartijen zorgen voor 
verfrissing, vissen komen uit je hand eten 
en papegaaien voeren er het hoogste 
woord. Met horten en stoten bedwingt 
de jeep elk stenen pad dat naar wéér  
een magnifiek uitzichtpunt voert. De 
Pico do Facho is met 517 meter de 
hoogste top van het eiland. Deze berg 
dankt zijn naam – facho betekent fakkel – 
aan het vuur dat op de top werd aan-
gestoken als waarschuwing voor opruk-
kende piraten. Het is echter de Pico do 
Castelo die de meeste indruk maakt, 
vanwege de conische vulkaanvorm. 
In Casa da Serra zie ik hoe men vroeger 
leefde op het platteland. Het stenen 
huisje met de kleine patio is nog net zo 
ingericht als in de tijden van weleer. 

En dan is daar Portela, een hooggelegen 
punt met misschien wel het allermooiste 
uitzicht van heel Porto Santo. Dit 
onweerstaanbare plaatje had ik al op veel 
foto’s van het eiland gezien, maar toch, 
in het echt is het allemaal stukken 
indrukwekkender. Ver beneden mij ligt 
het adembenemende strand, dat halver-
wege onderbroken wordt door de pier 
die dateert uit 1935. Boten komen 
vandaag de dag echter alleen nog maar 
aan in de haven. Wanneer ik een halve 
slag draai, zie ik daar drie windmolentjes 
parmantig op een rij staan. Vroeger  
was het eiland bezaaid met deze foto-
genieke monumenten.

Beroemdheden
Uiteraard bezoek ik ook de hoofdstad 
van Porto Santo, Vila Baleira. Hoewel 
hoofdstad een veel te groot woord is 
voor dit witgeschilderde dorpje. Veel 
vertier is hier niet te vinden, en dat is  
nu juist waar de naar stilte zoekende 

deze pagina, met de klok 
mee: de rotspilaren van Pico 
de ana Ferreira; vroeger was 
het eiland bezaaid met deze 
windmolentjes; Vila Baleira, 
de hoofdstad. rechterpagina: 
overal zie je de uitbundige 
kleuren van inheemse planten.
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Waterpartijen zorgen voor verfrissing, 
vissen komen uit je hand eten en 

papegaaien voeren er het hoogste woord
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bezoeker heel blij mee is. Toch heeft dit 
plaatsje een welverdiende plek in de 
wereldgeschiedenis gekregen. Hier  
heeft namelijk Christoffel Columbus 
(1451-1506) een tijd gewoond. Hier is 
hij getrouwd met niemand minder dan 
de dochter van de plaatselijke gouver-
neur, en bereidde hij zijn ontdekkingsreis 
naar Amerika (West-Indië) voor.  
Het is niet bekend in welk huis hij 
precies heeft gewoond, maar men 
vermoedt dat het het eenvoudige 15de-
eeuwse huis vlak achter de kerk is 
geweest. In het Casa Colombo bevindt 

zich nu een museum, waar portretten 
– hoewel ook niemand precies weet hoe 
Columbus eruit heeft gezien – en zee-
kaarten worden tentoongesteld. Jaarlijks 
vindt in Vila Baleira in september het 
Columbusfestival plaats, en hult de lokale 
bevolking zich in oude kostuums. 
Madeira kent ook een beroemdheid: de 
in Funchal geboren en getogen voet-
baller Cristiano Ronaldo. Hij kent Porto 
Santo goed van de vakanties uit zijn 
jeugd, en heeft hier alvast een lap grond 
gekocht om er een villa of hotel op te 
laten bouwen. Op het rustige centrale 

plein is het goed toeven, onder het genot 
van een ijsje – volgens de locals het 
lekkerste van het eiland. De draken-
bloedbomen naast het gemeentehuis 
danken hun naam aan het rode sap dat 
vroeger werd gebruikt als kleurstof of 
vernis voor muziekinstrumenten.

Epische reis
Net als op het veel grotere Madeira is 
het goed wandelen op Porto Santo.  
Ik kies voor de steile PR1-route naar de 
Pico Branco (460 meter hoog) en Terra 
Chã. Heen en terug goed voor zo’n vijf 
kilometer wandelplezier langs witte 
klaprozen en goudgele grassen. Hier in 
het uiterste noordoosten van het eiland is 
het landschap op z’n ruigst en kijk je 
menigmaal een onpeilbare diepte in. Dit 
is ook het domein van de slakken. Op de 
rotsen, in de planten, ze zitten werkelijk 
overal. Op Porto Santo vind je meer dan 
honderd slakkensoorten. Charles Darwin 
heeft ze ooit uitvoerig bestudeerd, 
alhoewel hij hier tijdens zijn epische reis 
met de Beagle in de winter van 1832 niet 
kon aanmeren; slechte weersomstandig-
heden zorgden ervoor dat hij – geveld 
door zeeziekte – vermoedelijk alleen de 
muren van zijn hut heeft kunnen zien.

Even later, tijdens een boottocht in een 
snelle zodiac, zien we een hele school 
dolfijnen. Met tientallen tegelijk zwem-
men ze met de boot mee en geven zo nu 
en dan een mooie sprong ten beste. Zie 
daar maar eens een foto van te maken! 
Ze zijn alweer verdwenen voordat je je 
camera paraat hebt. 
Mijn zoektocht naar dolfijnen en 
walvissen gaat gestaag verder als ik na 
een aangename overtocht per veerboot 
weer terug ben op Madeira. Ditmaal 
zijn het de grienden – donkergrijze tot 
zwarte tandwalvissen die familie zijn 
van de dolfijnen – die de show stelen. 
Ze zijn niet zo speels als dolfijnen, maar 
wel heel bijzonder met hun bolvormige 
kop, kromme rugvin en rustige manier 
van zwemmen. We varen recht op de 
Fajã dos Padres aan, een nagenoeg 
onbereikbare, smalle strook land aan de 
voet van een drie honderd meter hoge 
klif. In het rustieke restaurant verwel-
komt men mij met een welkome en zeer 
smakelijke lunch, voordat ik per kabel-
baan mijn weg kan vervolgen. Aan het 
einde van die duizelingwekkende rit 
langs de loodrechte rotswand word ik 
bovenop de berg opgewacht door grijze 
wolken en dikke regenspetters. •

Tientallen dolfijnen zwemmen mee 
naast de boot en geven af en toe een 

spectaculaire sprong ten beste

Boven: het is goed toeven op 
het strand. rechterpagina, 
boven: de kerk van Vila 
Baleira; rechtsonder: tijdens 
de wandeling naar de Pico 
Branco kijk je de onpeilbare 
diepte in.
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KLIMAAT
De Madeira Archipel 
kent een subtropisch 
klimaat, met het hele 
jaar door milde  
temperaturen. Toch 
zijn er aanzienlijke 
verschillen: op het  
lage Porto Santo valt 
nauwelijks regen,  
terwijl de hoge 
 bergen van Madeira  
dikwijls omhuld zijn 
met wolken. In de 
maanden januari en 
februari kan het wat 
guur zijn, maar vanaf 
maart is het goed  
vakantie vieren op 
beide eilanden.  

ETEN & SLAPEN
• Op Porto Santo 
verbleef ik in het  
stijlvolle, moderne 

viersterrenhotel  
Pestana Ilha  
Dourada. Ruime, 
strak ingerichte  
appartementen, op 
slechts vijf minuten  
lopen van het strand. 
pestana.com.

• Heerlijk dineren 
kun je op Porto Santo 
in het sfeervolle  
landhuis Quinta do  
Serrado (+351 
291980270), en  
in het op het strand  
gelegen Pé na  
Água Restaurant, 
 penaagua.com

• Op Madeira over
nachtte ik in Hotel 
Baia Azul, een com
fortabel viersterren
hotel in de hotelwijk  

van de hoofdstad 
Funchal,  
hotel-baia-azul-
funchal.h-rez.com 

• Lunchen op een 
prachtige locatie – 
bovenop de kliffen 
met uitzicht op de 
dramatische noord
kust van Madeira – 
kan in Quinta do 
Furão,  
quintadofurao.com  

• Lunch je liever aan 
de voet van de steile 
Madeirese kust, dan 
is Fajã dos Padres 
de aangewezen 
plek. Dit spectaculair 
gelegen restaurant is 
per boot of kabel
baan te bereiken, 
 fajãdospadres.com

VERVOER & TOURS
• Zomer 2017 vliegt 
TUI Fly direct naar 
Porto Santo, met tus
senstop in Funchal. 
Eerst naar Madeira 
vliegen (met Transavia 
of TUI Fly) kan ook. 
Per 19seater van 
 Aero VIP vlieg je dan 
in een paar minuten 
naar Porto Santo.  
www.tui.nl 
aerovip.pt

• Ook vaart er dage
lijks een veerboot met 
plaats voor 1150 

passagiers en 145 
auto’s tussen Madeira 
en Porto Santo. De 
tocht met de Lobo 
Marinho duurt ruim 
twee uur.  
portosantoline.pt  

• Jeeptours kunnen 
worden geboekt bij 
Lazermar Viagens  
e Turismo  
(lazermar.com), en 
de boottrip per  
zodiac langs de kust 
van Porto Santo 
wordt georganiseerd 
door Mar Dourado 
(discoverportosanto.
com). Rota dos Cetá
ceos verzorgt tochten 
per zodiac langs de 
kust van Madeira, 
 rota-dos-cetaceos.pt

REISGIDS
• Zojuist is de  
vernieuwde Domini
cusreisgids Madeira  
(inclusief Porto Santo) 
door journalist  
Guido Derksen  
verschenen. ISBN 
9789025763732, 
prijs B 22,99.  
Te bestellen via 
www.gottmer.nl

HANDIGE  
WEBSITES
• visitmadeira.pt
• visitportugal.com
• madeiraallyear. 
 com/en

tips & adressen

Met de klok mee: Fajã dos 
Padres; in de tuin van Casa 
Colombo; de Pico do Castelo.
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