
A t l a n t i s c h e
Oc e a a n

Punta
Brava

Puerto 
de la CruzGarachico

Tene r i f e

Santa Cruz
de Tenerife

Punta del 
Hidalgo

**

68 zaterdag
3 februari 2018

Trendy & ruig

Naar de opera gaan met zicht op zee, zwemmen in
een kunstwerk en de sterren van de hemel eten 

in een simpel restaurant. Is dat Tenerife? Ja! 
Het grootste en populairste Canarisch eiland heeft

veel meer te bieden dan zon, strand en feesten. 
Ga mee op trek naar het groene noorden!

TINEKE  ZWIJGERS

COMBINEERT DESIGN MET AUTHENTICITEIT
NOORD-TENERIFE

PRAKTISCH

ERHEEN: 8-daagse vakantie
met vlucht, all-risk verzekerde
huurauto en logies op Finca
La Hacienda kost vanaf € 595
(april) of € 665 (mei) per per-
soon via reisorganiatie Eliza
Was Here. Die staat garant voor
bijzondere en kleinschalige
accomodaties. 
www.elizawashere.been 
tel. 070 35 00 50. 
BESTE TIJD:Tenerife is jaar-
rond een zonbestemming. Het
noorden is veel groener dan
het zuiden (maar regen valt
vooral 's nachts).
ETEN:verse inktvis en wijn uit
de Orotava-vallei op de met
kinderkopjes geplaveide patio
van Casa Lercaro in La Orotava. 
REISGIDS: Reishandboek 
‘Tenerife, La Gomera & El 
Hierro’, met veel aandacht
voor Noord-Tenerife (Elmar).
MEER INFO:
• www.auditoriotenerife.com
(concert)
• www.teatenerife.es (kunst-
centrum)
• www.laorotava.es (musea)
• www.parquemaritimosanta-
cruz.esen www.ociocostamar-
tianez.com (zwembaden)
• www.wandelingen.info
(stadswandelingen).

NIET TE MISSEN
•Patisserie uit Buenavista del Norte. Patissier El Ader-
no maakt kunststukjes van amandel, cacao, ei, wijn en zoe-
te aardappel. Zoals Mousse de Teide, een piramide van
bruine en witte chocolade www.eladerno.com.
•Sacramentsdagvalt dit jaar op 31 mei. Het Stadhuis-
plein in La Orotava is dan bedekt met zandtapijten en de
bewoners gaan in processie door de stad.
•Guachinche-restaurantszijn tijdelijke eetlokalen
(vaak bij een wijnboer in de schuur) waar je simpel maar
verrassend eet ‘tot de oogst is opgedronken’. Download
de Guach-app of Google ‘Guachinche Tenerife’ voor een
actueel overzicht.
• Hetmooiste strandvind je aan de rand van Santa Cruz.
Het witte zand in San Andres werd geïmporteerd uit de
Sahara en dankzij golfbrekers kun je er veilig zwemmen.

Het is goed koffie drinken in een ruimteschip, zeker als
de zon schijnt, je uitkijkt op zee en wordt omgeven
door zachte muziek. Het kan echter ook een schelp,
reptiel of spinnaker zijn, want dat is waar bezoekers
het concertgebouw van Santa Cruz de Tenerife zoal
mee vergelijken. Ze koesteren de akoestiek, maar
moesten wennen aan de stijl van sterarchitect 
San tiago Calatrava, wiens Congresgebouw aan de
overkant van de weg officieus zelfs door het leven gaat
als la cucaracha: de kakkerlak. 
Het in de zon blikkerende Auditorio is beslist niet het
enige beeldbepalende gebouw. Als we over de boule-
vard de stad in wandelen, valt ons oog op TEA, het
kunstcentrum van Tenerife. Een strak in glas en 
donker beton vormgegeven gebouw met expositie-
ruimte, een restaurant en filmzaal. Plus een plaatje
van een bibliotheek met druppelvormige lampen en
speelse vensters. Getekend door het Zwitserse duo
Herzog & De Meuron, die ook de make-over van het
historische Plaza de España uitvoerden. Dat plein
wordt nu gedomineerd door een kunstmatig meer
met een witte vloer en blauw-groen water, dat handig
de aandacht afleidt van het bombastische Monument
voor de Gevallenen uit de Franco-dictatuur. 

Knus dineren
Tegenover het droge, zonnige zuiden is het noorden
een andere wereld, met groene bergen en schaduw -
rijke dorpspleintjes. Zoals in Tierra del Trigo, waar we
’s ochtends vers gebakken brood en pikante schapen-
kaas kopen in de knusse dorpswinkel en ’s avonds de
keuze hebben uit café l'Ermita op het plein of de kook-
kunsten van gastvrouw Teresa in Finca de la Hacienda.
Voor beide geldt: goede kost voor bijna niets en 
verwennerij met lokale wijn en likeur. Het zuiderse
strand van Los Cristianos lijkt hier ver weg, maar we
kijken vanuit ons appartement over zee uit tot het 
eiland La Palma.

Na het ontbijt rammelen we met onze huurauto over
de bochtige weg naar beneden en rijden langs de kust
naar het stadje La Orotava. Het is niet ver, maar we
stoppen bij elk bord langs de weg dat ons een mooi 
uitzicht belooft. En het valt nooit tegen, want de
noordkant van Tenerife is dramatisch: ijzingwekkend
steile rotsen die van grote hoogte in zee storten, 
groene valleien en oude stadjes met kleurige huizen
en zeeweringen waarop de golven stukslaan. 

La Orotava ligt in een vruchtbare vallei waar de Spaan-
se veroveraars zich sinds de 16de eeuw vestigden. Hun
prachtige huizen met houten balkons zijn nu ingericht
als museum, hotel of restaurant. In een ervan zien we
een kunstenaar gekleurd vulkaanzand uitstrooien tot
een schilderij met de beeltenis van Jezus. «Zandtapij-
ten zijn een traditie voor Sacramentsdag», zegt hij.
«We gedenken dat de Verlosser zich aan ons aanbood
in de gedaante van brood en wijn.» De rest van het jaar
is de bijzondere kunst
ook te zien in dit Casa del
Turista en tapijtmuse-
um Alfombras aan de
overkant. 

Door de passaatwind en de hoge golven is zwemmen
in zee langs de noordkust vaak niet verantwoord. In
Garachico en Punta del Hidalgo kan dat wél in natuur-
lijke zoutwaterbaden. In Santa Cruz en Puerto de la
Cruz schakelde men hiervoor César Manrique in. De
beroemde kunstenaar van het oostelijke eiland Lanza-
rote ontwierp Marítimo en Lago Martiánez, relaxcom-
plexen met zeewaterbaden. De grillig gevormde bas-
sins waarin het lichtblauwe water afsteekt tegen het
witgeschilderde gesteente zijn afgezoomd met vul-
kaanstenen, tuintjes van vetplanten, cactus en palm.

Zwembaden
Na een zilte duik wandelen we over het zwarte strand
naar de oude visserswijk Punta Brava, een oase van
rust. Steegjes lopen er dood of eindigen bij een trap
naar zee, en soms moet je een stuk teruglopen om via
een volgend steegje weer aan zee te komen. Pas aan de
oostkant stuiten we op twee terrasjes aan zee. Het ene
restaurant, Caldoso, is gezellig ingericht en heeft een
gevarieerde menukaart. Het andere, Níspero, heeft
een kaal terras met plastic meubilair. Toch kiezen we
voor het laatste vanwege het weidse uitzicht op zee en
omdat het qua ruigheid bij de omgeving past. De kok
komt langs met een bord rauwe vis, vraagt welke hij
mag klaarmaken en even later staat het eten op tafel.
Als wat later het ‘gouden uurtje’ aanbreekt, genieten
de inwoners van de laatste zonnestralen. Op een
stoepje voor hun huis drinkt een jong stel bier terwijl
hun kinderen herrie maken met blikjes. Wij hangen
over de zeewering en kijken naar de samenklonteren-
de gekleurde huizen boven op de zwarte rotsen en
daaromheen de zee. De naam Punta Brava betekent
‘onstuimige kaap’, maar ‘bravo’ kan ook ‘vriendelijk’

zijn. Toepasselijker kan niet.

«De noordkant van 
Tenerife is dramatisch:
ijzingwekkend steile
rotsen die zich in zee
storten, groene valleien 
en oude stadjes met 
kleurige huizen»

Natuurlijk gevormde zoutwaterbaden in Garachico. Foto’s Dorien Koppenberg

Glas en donker beton, druppelvormige lampen en speelse vensters in de bibliotheek in kunstcentrum TEA.

Het concertgebouw bij de kustlijn van Santa
Cruz de Tenerife is een ontwerp van ster -

architect San tiago Calatrava. Foto Getty Images


