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ALTIJD LENTE  
OP HET  
‘BLOEMENEILAND’

In het jaar 1425 stichtten de Portugezen de plaats 
Funchal, de huidige hoofdstad van Madeira. 
Tussen 1479 en 1482 was niemand minder dan 
Christoffer Columbus inwoner van Madeira en 
buureilandje Porto Santo. Later werd Funchal 
berucht vanwege haar ‘levendige’ slavenmarkt 
en nog later was Madeira een favoriet vakantie - 
oord van de Britse elite, waaronder Winston 
Churchill. Het langwerpige eiland in de 
Atlantische Oceaan heeft dus een roemruchte 
historie. Desondanks staat Madeira tegenwoordig 
vooral bekend om haar landschappelijke schoon - 
heid. Spectaculair zijn de loodrechte kliffen langs 
de kust en de ruige rotspieken in het binnenland. 
Lieflijk zijn de vruchtbare hellingen, die vochtig 
worden gehouden door de levada’s, irrigatie-
kanaaltjes waarvan er honderden de rollende 
heuvels doorsnijden. Deze kanaaltjes zetten 
Madeira het hele jaar door in vuur en vlam, in 
de vorm van miljoenen bloemen in alle kleuren 
van de regenboog. Aan die bloemenpracht 
dankt Madeira haar bijnaam: ‘het bloemen-
eiland.’ Dat alles op een compacte oppervlakte, 
want Madeira meet slechts de helft van de 
provincie Utrecht. Deze route verbindt hoofdstad 
Funchal, de woeste kustlijn, de levada’s, de 
mooiste dorpjes en het verlaten, bergachtige 
binnenland tot één heerlijke eilandtoer.

DE ROUTE (140 KM)

  Vanuit hoofdstad Funchal volg je de kust in 
westelijke richting over de R101. Na enkele 
kilometers is er al een ‘verplichte’ stop: de Cabo 
Girão (via R222, vlakbij Câmara de Lobos) de 
op één na hoogste rotskaap ter wereld. De 
kustweg R101 kronkelt verder naar Ribeira 
Brava en duikt regelmatig een tunnel in.

  Vanaf Ribeira Brava steek je het binnenland in 
(weg R104) richting de Boca de Encumaeda. 
Het is een behoorlijke klim naar deze op ruim 
1.000 meter hoogte gelegen pas. De weg leidt 
langs mooie rotsen en veel bloemen. 

Op Madeira is het ‘eeuwig lente.’ Het Portugese eiland heeft een zacht, zonzeker klimaat, 
terwijl het er door de Atlantische bries zelden écht heet wordt. Spectaculaire bergland-
schappen, bloemrijke hellingen, slaperige dorpjes en afwezigheid van massatoerisme 
maken het eiland een favoriet onder wandelaars en rustzoekers. Maar het is ook een 
topbestemming voor een gevarieerde fly-drive.

  Dwars over de desolate hoogvlakte Paul da 
Serra voert de route verder in westelijke 
richting (R110), dan een korte afslag naar het 
dorp Rabaçal (R204). Het laatste deel van de 
weg naar dit dorp is te smal voor twee auto’s! 
Vanaf Rabaçal kun je langs de levada’s lopen 
naar de 100 meter hoge Risco waterval. 

  Je rijdt terug naar de kust, wederom over de 
R110 en vervolgens R101 naar vissersdorp 
Porto Moniz met haventje en enkele natuur - 
lijke zoutwaterbaden die zijn uitgesleten door 
de zee. Eettip: Restaurante Cacholote, met 
uitzicht over de Atlantische Oceaan.

  De rit naar São Vicente – een prachtig dorp 
‘geplakt’ tegen een helling – voert langs een 
stuk woeste kust, waar de golven over de weg 
slaan en de tunnels druipen van het water. 
Kloksgewijs over de R101.

  Verder langs de noordkust (R101) naar 
Santana, bekend van traditionele huisjes met 
daken van stro tot op de grond. Je kunt er ook 
een kabelbaan nemen naar het 300 meter 
lager gelegen strand.

  Je wisselt de kust weer af met het binnenland 
en rijdt over de R103 via Faial naar Riberio 
Frio. Vlakbij dit gehucht ligt het ‘Parque 
Forestal’, een bijzonder laurierwoud, het type 
bos waarmee ooit heel Madeira was bedekt.

  Verder kronkelend door de bergen (R103) rijd 
je naar de plaats Monte, met bedevaartskerk 
met beroemd Mariabeeldje. Hier kun je ook 
een rit kunt maken met een toboggan, een 
soort traditionele slee.

  Vanaf Monte is het slechts enkele kilometers 
afdalen naar het beginpunt van de route: 
Funchal.
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De route is te rijden in één dag en de afstanden 
tussen de bezienswaardigheden zijn klein. Je 
kunt de route ook in tweeën ‘knippen’ met een 
overnachting in Porto Moniz of São Vicente. 
Tip: rijd de route in twee dagen en kies 
vervolgens een mooie plek om een week 
Madeira vol te maken.

GAAN DOEN

  FUNCHAL
Madeira’s charmante en rustige hoofdstad 
(125.000 inwoners) ligt aan een halfronde baai 
en bestaat voornamelijk uit spierwitte huizen 
met terracottadaken. Andere attracties: statige 
patriciërshuizen, prima restaurants, Madeira-
wijnhuizen en de sprookjes-achtige Botanische 
Tuin.

 WANDELEN LANGS LEVADA’S
Langs de levada’s – eeuwenoude irrigatie-
kanaaltjes – is het aangenaam én makkelijk 
wandelen. Het eiland telt maar liefst 2.000 
kilometer aan levada’s, dwars door heuvels, 
boomgaarden, bloemenvelden, jungleachtige 
vegetatie, plantages en zelfs tunnels

 CABO GIRÃO
De op één na hoogste kaap ter wereld torent 
600 meter boven de Atlantische Oceaan uit. 
Weergaloze uitzichten over de kolkende zee, 
maar niet voor mensen met hoogtevrees.

 MADEIRA WIJN
De volle, rijpe smaak van deze dessert- en 
aperitiefwijn kun je proeven in een van de vele 
wijnhuizen op het eiland. Aanrader: The Old 
Blandy Madeira Wine Lodge (annex museum) 
te Funchal. Santé!

 DE ‘TOBOGGAN’ IN MONTE
Glijd op een bizarre manier de berg af met een 
traditionele toboggan (een soort slee met 
houten onderstel) in de plaats Monte, onder 
begeleiding van een zogenaamde carreiros.  

 PORTO MONIZ
Door de krachtige werking van de zee 
ontstonden in dit vissersplaatsje natuurlijke 
zoutwaterbaden met smaragdgroen water. 
Heerlijk zwemmen met uitzicht op zee. 

 ENCUMAEDA PAS
Deze bergpas in het binnenland (1.007 m hoog) 
– met rondom Madeira’s hoogste toppen – 
biedt geweldige uitzichten en een grillig 
weerspatroon. Het kan hier in vijf minuten 
omslaan van stralende zon tot dichte wolken. 

 SANTANA
Volgens kenners is dit het mooiste dorp van 
Madeira, gelegen op een 300 meter hoge 
rotsklif boven zee en bekend om zijn spierwitte 
huizen met strooien daken en felgekleurde 
kozijnen.

SLAPEN IN MADEIRA

Wie wil slapen in stijl kiest voor een traditionele 
accommodatie als een ‘quinta’ (herenhuis) of 
‘pousada’ (landelijke herberg) Maar er zijn ook 
eenvoudige bed & breakfasts, luxehotels en 
allinclusive complexen. Vanaf € 20 p.p. slaap je 
in een B&B, vanaf € 40 p.p. in een gemiddeld 
hotel, en vanaf € 75 in een luxehotel. Gezien 
het beperkte accommodatieaanbod op Madeira 
verdient vooraf reserveren de voorkeur, zeker in 
het hoogseizoen. Op de meeste van onder-
staande sites kun je zoeken (en boeken) naar 
accommodatie.

LINKS

 www.madeiratourism.com
 www.visitportugal.com
 http://madeira.pagina.nl
 www.madeira-web.com
 www.madeira-island.com

 


