TENERIFE FIETSEN

Zonliefhebbers zijn het meest kenmerkende type toerist van Tenerife,
maar ook fietsers horen hier thuis.
Aan de noord- én aan de zuidkant
gaat een wereld open voor fietsliefhebbers.
Tekst en Fotografie: Karin Anema

IN DE
WOLKEN VAN

Tenerife is, zoals ook de andere Canarische
eilanden, het resultaat van de creatieve uitbarstingen van vulkanen, met zijn afgeplatte
toppen en zijn gestolde lavavelden. De oude
vulkaantop El Teide is een dominant topografisch element. Daar willen we vanuit de
noordzijde naartoe fietsen. Wij doen het op de
racefiets, maar je kunt het óók op een e-bike
doen.
Vanuit La Orotava fietsen we door een dik
wolkendek omhoog naar het Nationale Park
del Teide. We snuiven de geur van de pijnbomen op en horen het ruisen van de straffe
wind. De Canarische Pinos schieten rechts en
links voorbij. Deze pijnbomen die zelfs op de
steilste hellingen kunnen groeien, kleuren het
landschap intens groen. Bijzonder is dat ze
brandbestendig zijn: na een brand is alleen
de schors verbrandt en groeit de boom gewoon weer verder. Ineens steken we boven
de wolken uit en hebben zicht op Pico del
Teide (3718 meter). Waren we een paar uur
eerder nog in een landschap waar palmen
groeiden, nu ligt de sneeuw aan onze voeten.

Latijns-Amerikaanse invloeden
Het noorden is de oorspronkelijk bewoonde
regio, die door de regenval veel vruchtbaarder is dan het dorre zuiden. Veel van de oorspronkelijke boeren werken nu in het zuiden
in het toerisme. De remigranten, die in de
vorige eeuw uit Latijns-Amerika terugkwamen, brachten een stukje Latijns-Amerika
met zich mee terug. Wie de straatnamen leest,
de menukaart ziet en de muziek hoort, beseft
de Latijns-Amerikaanse invloed op Tenerife.
Voordat we aan de tocht beginnen, drinken
we een kop koffie in een bar in Garachico,
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ooit het belangrijkste havenstadje van
Tenerife. Maar na een vulkaanuitbarsting in
1706 zijn de katholieke bewoners weggevlucht
naar Santa Cruz. In de bar zegt een van de
gasten: ‘Er zitten maar weinig kilometers tussen de zuid- en de noordkant. Toch is het een
wereld van verschil. In het zuiden loopt de
snelweg, is het massatoerisme, en zijn de grote
winkelketens. In het noorden is het rustige
plattelandsleven. Aan dezelfde tafel kun je
mensen uit het zuiden en noorden hebben, de
één van alle laatste technieken voorzien, de
ander heeft nog nooit een mobieltje in zijn
handen gehad. En toch delen ze samen iets.
Nog steeds ruilen we dingen met elkaar.’
Hij vertelt dat er een come back is van hippies,
die hier in het noorden geïsoleerd wonen en
zoveel mogelijk zelfvoorzienend leven.
De mtb-route loopt over onverharde bospaden. Af en toe hebben we een doorkijkje naar
de zee diep beneden ons, of op een kloof met
steile hellingen, of op wijnbouw diep beneden
ons in een dal. De wolken gaan in een hoog
tempo op en neer. Soms fietsen we in de mistige regen, dan weer in de zon. Tussendoor
vangen we een glimp op van het uitzicht op
het buureiland La Gomera.
Heel eigen aan Tenerife zijn de lavavelden: de
lava is als overgekookte melk uit de kraters
gevloeid en pas in de zee afgekoeld. Waar de
lava langzaam gestold is, zijn de steenvlakten
ruw; waar de lava snel is gestold, zijn de oppervlakten glad. Soms ligt het in prachtige ribbels – als opgerolde touwen – onder onze
wielen.
We komen het bos uit en dalen af naar de zee.
De rotskliffen liggen als een drakenstaart in
het heldere water. Er is een zee van bloemen:
bougainville, oleander, wilde roosjes en vele
gigantische cactussen. Maar de duizendjarige
markante drakenboom, dé boom van de
Canarische Eilanden, spant de kroon. Deze
soms wel 18 meter hoge bomen zien er bijna
prehistorisch uit.
Na afloop doen we ons te goed aan soep met
gofio-ballen. Gofio is al eeuwenlang het basisvoedsel van de Canarios. Van het geroosterde
graan is iedereen op het eiland sterk geworden. De stoere mannen die de overtocht per
zeilboot overzee maakten kregen het mee,
maar ook baby’s krijgen het in hun zuigfles. De
één eet het met suiker, de ander met kaas, of
met gebakken eieren. Hoe dan ook: het geeft
energie. Ideaal voor fietsers.
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toeristen. We verdienen er aan, dat moet gezegd, maar we vinden het maar niks dat de
mensen voor alleen de zon en het bier komen.
We juichen actief toerisme toe. We gaan de
sporten zelfs overnemen: tegenwoordig zie je
zelfs oudjes langs de kant van de weg een
wandeling maken. Het fietsen vinden we
helemaal prachtig.’
Het 70 km lange rondje vanuit Los Cristianos
naar Granadilla is ideaal om een fietsvakantie mee te beginnen.

Afwisselend landschap

De lava is als overgekookte melk
uit de kraters gevloeid en pas in de
zee afgekoeld

Is fietsen op Tenerife aantrekkelijk? Ja. Want
je komt door heel verschillende landschappen: vlak onder El Teide heb je de vulkanische lavavelden, dan de pijnboombossen en
de laurierbossen, en tenslotte het strand. Je
kunt ook zeggen: je bent altijd dichtbij het
strand én dichtbij de hoge bergen.

Fietsen in de zon
We gaan naar de zuidkant van het eiland,
waar het vergeven is van massatoerisme.
Daaraan ontsnappen we op de fiets. Racefiets
of e-bike: beiden is opnieuw mogelijk. Binnen
tien minuten hebben we de toeristische drukte en de snelweg achter ons gelaten en fietsen
we over een secundaire weg. Rechts en links
van ons ligt een droog landschap, met kaarscactussen en agaven, en vijgen- en amandelbomen. Als we een moment stoppen, hebben
we een panoramisch uitzicht over de kustlijn,
de rots Punta Roja en vulkanische stranden
vol kitesurfers.
Even later fietsen we door het stadje San
Isidro, waar vrijwel alle luiken voor de ramen
gesloten zijn: de meeste bewoners werken
300 meter ‘beneden’ in het toerisme en
komen ’s avonds weer thuis. Daarna begint
een lange klim naar Granadilla. Kijken we
omhoog, dan zien we de besneeuwde top van
de vulkaan El Teide. Kijken we opzij, dan is
er het alledaagse plattelandsleven met
geitenkudden, zoals het nog maar 25 jaar
geleden aan de kust moet zijn geweest. In
Granadilla komen oudjes samen op het plein
of onder een boom, of voor een grot, of in hun
wijnkelder.
Daar stoppen we bij een bar. Terwijl kroegbaas Paco ons een espresso aanreikt, zegt hij:
‘Tenerife Sur is verzadigd met toerisme.
Cangrejos – kreeften – noemen wij die

INFORMATIE:
Met dank aan: Het Spaans Verkeersbureau:
www.tourspain.com
www.webtenerife.com, Tenerife Tourist Office
www.elcardon.com (natur experience)
www.free-motion.com
Voor huren van ‘e-bikes sportief’, mtb- en
racefietsen. Pick up service
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naar hotels.

