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Column Royan: Fuerteventura, het eiland waar de wind 
waait 

Fuerteventura ligt in het oostelijke deel van de Canarische eilanden, op zo’n 100 kilometer afstand van zuidelijk Marokko. Het is in tegenstelling tot 
Tenerife, Gran Canaria en Lanzarote een wat minder bekend eiland van de Spaanse archipel, terwijl het toch relatief groot is met een lengte van 110 
kilometer. 

Fuerte en ventura staan voor hard en wind. Wind is dan ook wel een kenmerk van dit eiland dat verder gesierd wordt door goddelijke stranden en een 
maanachtig landschap waar weinig op groeit. Het is op een paar plaatsen na lang niet zo groen als de andere eilanden. De vulkanen zijn al heel lang niet 
actief en de hoogste berg reikt naar iets meer dan 800 meter. De kliffen langs de kust, zoals bij La Pared bijvoorbeeld, zijn gevaarlijk hoog en ruig en 
passen goed bij het wat onherbergzame decor dat het eiland kenmerkt. 

Of het erg is dat de wind de hele jaar door waait hangt af van wat je komt doen op Fuerteventura. De windsporter is gezegend met die voortdurende 
luchtbeweging en er komen dan ook veel windsurfers, brandingsurfers, kitesurfers en zeilers naar deze plaats om van hun activiteit in de Atlantische 
Oceaan te genieten. In de zomer zorgt de wind voor een aangename verkoeling waar veel strandgangers blij mee zijn en sommigen nemen hun eigen 
maatregelen tegen de wind. Daar waar op de Noordzeestranden kuilen worden gegraven, worden op sommige stranden van Fuerteventura kleine 
bunkertjes gebouwd. Het zijn muurtjes die aan drie kanten worden opgetrokken met stenen en die beschutting bieden tegen zowel wind als inkijk. 

Playa de la Barca

In het noorden waait het - naar men zegt - iets meer dan in het zuiden en daar is het ook wat minder warm. Dat noorden lijkt inmiddels een Britse 
kolonie te zijn geworden, terwijl in het zuiden - op het schiereiland Jandia - vooral Duitsers komen. Er is genoeg te doen, van lui zonnebaden tot quad 
rijden door een avontuurlijk landschap, van sportduiken tot zelfs kameelrijden.

De kust kent zowel ontoegankelijke rotspartijen als kleine stranden in verscholen baaitjes en daarnaast uitgestrekte zandstranden met uitzicht over een 
betoverende oceaan die allerlei kleuren blauw vertoont. Beroemd zijn in het noorden de witte stranden van El Cotillo en in het zuiden die van Jandia. De 
Playa de la Barca is zo’n natuurlijke schoonheid. Dit lange zandstrand wordt gescheiden van het vasteland door een ondiepe lagune en weer een 
zandstrook. De oceaan is blauw en uitnodigend maar soms verraderlijk ruig. Mensen wandelen en zonnen hier, regelmatig naakt, omdat er op dit eiland 
ook veel naturisten komen.
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Betancuria

Naast de stranden en de roodbruine landschappen van steen en gruis vormen de zandduinen in het noordoosten een echte trekpleister voor toeristen. Het 
zand wordt steeds weer tegen de duinen opgejaagd door de wind en op sommige plekken ontstaat er een bewegende waterval van zandkorrels. De reis 
over het eiland voert langs witte stadspoorten die verwelkomend langs de weg staan. Her en der prijken witte pittoreske windmolens die veel gelijkenis 
vertonen met die op de oude prenten uit het verhaal van Don Quichotte. Via een kleine omweg over slingerende wegen, biedt de oude hoofdstad 
Betancuria wat geschiedenis en cultuur. Er wonen inmiddels nog maar een paar honderd mensen. Het 15e eeuwse centrum is erg klein, maar wordt 
momenteel helemaal in oude staat teruggebracht. De grotten van Ajuy aan de westkust behoren ook tot de hoogtepunten van een ontdekking van 
Fuerteventura.

Grondeekhoorn

Op vele plaatsen worden toeristen verwelkomd door grondeekhoorns, wilde en schattige eilandbewoners die zo vaak gevoederd en vertroeteld zijn dat ze 
argeloos op de mensen af komen, in de hoop op wat eten. Meer dieren zijn onder water te vinden. Al duikend met een van de vele duikscholen ontdek je 
dat in dit deel van de oceaan een mengelmoes leeft van tropische vissen en soorten uit de Middellandse Zee. Ook grotere dieren komen onder de 
oppervlakte voor, zoals flinke roggen die sierlijk en onverstoord voorbij zwemmen in ondiep water en schildpadden die je voortdurend in de gaten houden.

Met al zijn resorts is Fuerteventura een prachtige bestemming, ook buiten het seizoen. Zelfs in de winter is het er behaaglijk: het klimaat is droog en 
warm. De wind moet je maar voor lief nemen en er zijn gelukkig voldoende beschutte plekjes waar de ventura niet kan komen op het moment dat je 

pagina 2 van 4Wereldwijzer Reismagazine - Fuerteventura, waar de wind waait

6-3-2016http://www.wereldwijzer.nl/content.php?r=436-Column-Royan-Fuerteventura-het-eilan...







genoeg uitgewaaid bent. 

Meer lezen?
Kijk op Ecritures voor boeken van Royan en op het Wereldwijzer Spanje Forum.

Royan van Velse is werkzaam in de Gezondheidszorg en is daarnaast schrijver van boeken en 
verhalen waaronder het boek ‘Reizen door landen in opspraak’. Voor Wereldwijzer schrijft hij 
maandelijkse columns over interessante bestemmingen die hij heeft bezocht.
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Royan - 08-04-14, 21:50  Reageren 

Nog wat plaatjes die aantonen hoe prachtig de stranden daar zijn. 
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