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E-1 (2022) Portugal (Madeira). 
 
In 2011 is de KNNV voor de eerste keer naar Madeira geweest. En deze reis was fantastisch, 
met slechts een algemeen commentaar : het was te vroeg en het was te koud. Daarom hebben 
we nu een reis georganiseerd, een halve maand later dan toen, om optimaal te kunnen 
genieten van de rijke oorspronkelijk inheemse flora van Madeira. Daarnaast heeft Madeira 
ook een zeer rijke "uitheemse", uit alle werelddelen ingevoerde flora, die het hele jaar door 
zijn pracht laat zien. 

 
De zuidkust van Madeira. 

 
Madeira ligt ver in de Atlantische oceaan ter hoogte van de Noord-West kust van Afrika, op 
ca. vier uur vliegen vanuit Nederland. 
Het subtropische eiland maakt samen met de eveneens Portugese Azoren, de Kaapverdische 
eilanden plus de Spaanse Canarische eilanden deel uit van Macaronesië. Voor velen 
misschien een onbekend begrip. 
Van oorspong is Madeira vulkanisch en geologisch nog erg jong. Dat uit zich in een bergland 
met steile hellingen en punten, waar de mens al zijn inventiviteit heeft gebruikt om op de zeer 
vruchtbare hellingen iets te bouwen en verbouwen. Er is ruim voldoende warmte en vooral 
vocht voor een rijke vegetatie. In het noordelijk deel is als gevolg van stijgingswinden veel 
vochtiger  dan in het zuiden. Tot aan de komst van de Portugezen in 1475 was het eiland dicht 
bebost: Madeira betekent dan ook hout in het Portugees. Deze bossen waren van het 
altijdgroene lauriertype, met veel planten die endemisch zijn voor dit deel van de aarde. De 
eilanden waren in die tijd nog onbewoond. De kolonisten begonnen net als overal bos te 
ruimen t.b.v. landbouwgrond zodat nu alleen nog op de hogere hellingen in het midden en het 
noorden restanten van het laurierbos aanwezig zijn. Deze staan nu op de Wereld-Erfgoedlijst.  
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Terrassen-cultuurgebied op Madeira. 

 
Ook de rest van het eiland is nog zeer groen met een rijke vegetatie, maar dit betreft 
grotendeels in cultuur gebrachte gebieden, met vooral ingevoerde houtsoorten en aangelegde 
tuinen. Deze mix van landschappen zorgt ervoor dat Madeira op bezoekers nog steeds een 
grote indruk maakt. Steden en stadjes zijn vooral langs de kusten te vinden zoals in het zuiden 
de hoofdstad Funchal. Het binnenland is vrijwel 
onbewoond en heel rustig. 
 
Er zijn zeer veel wandelmogelijkheden op Madeira 
die variëren van makkelijk tot zeer moeilijk. De 
smalle terrassen waarop cultuurproducten als rijst, 
bananen en suikerriet verbouwd worden zijn 
begrensd door honderden kilometers paden, 
levada’s genoemd, die onbedoeld een enorm 
toeristisch netwerk vormen. De meeste zijn goed te 
belopen. Daartoe zal de KNNV zich beperken. De 
moeilijke zullen we laten liggen. Wel is de reis niet 
aan te bevelen voor mensen met hoogtevrees, 
gezien de steilheid van sommige hellingen. 
 
 
 
 
 
  Een Levada met voetpad (!) op Madeira. 
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Madeira telt een klein aantal amfibieën en reptielen zoals de Madeira muurhagedis en 
herbergt leuke vogels zoals de trocazduif, wilde kanarie, Madeira gierzwaluw, Berthelots 
pieper etc. Het aantal vogels is door de geïsoleerde ligging van het eiland echter niet groot. 
 
De natuurgerichte bezoeker zal zich vooral kunnen 
storten op de botanische rijkdom, zowel inheems als 
ingevoerd. In de Laurissilva (laurierbossen) met grote 
hoeveelheid neerslag en met veel nevel groeien diverse 
Lauraceae als Laurus azorica, Ocotea foetens, Persea 
indica en Apollonias barbujana. Verder ook Clethra 
arborea en Ilex perado. Daaronder groeien natuurlijk 
talloze kruidachtige planten. Ook de mossen en varens 
zijn sterk vertegenwoordigd. 
 
De in cultuur gebrachte gebieden hebben ooit 
ingevoerde europese kruiden opgenomen, maar 
aangeplant zijn talloze soorten uit alle delen van de 
wereld te vinden die hier prima gedijen. 
En natuurlijk is er geologisch en landschappelijk veel te 
beleven. 
 
 
 
 
Wij zullen met een lijnvlucht (TAP) naar Lissabon vliegen, daarna met een aansluitende 
vlucht naar Madeira.  (Een rechtstreekse chartervlucht vanaf Schiphol naar Madeira zou tot 
zeer vervelende, nachtelijke inchecktijden leiden). Eerst verblijven we zes dagen aan de 
relatief droge zuidkust, in de plaats Ponta do Sol, vanwaar we met onze busjes naar alle 
richtingen kunnen gaan om te wandelen. Daarna verplaatsen we ons voor 5 dagen naar de 
groenere noordkust, in de plaats Sao Vicente, waar we hetzelfde doen. 
De laatste dag verblijven we dicht bij het centrum van Funchal, om aldaar in stijl afscheid te 
nemen van het eiland: een van de vele botanische tuinen, een van de musea of gewoon wat 
slenteren en genieten van de zon, van de fraaie parken en van de portugese sfeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Straatsfeer in Funchal, 
Madeira. 
 
 
 
 

(Alle foto's gemaakt door Ruud Knol) 
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E-1 (2022) Reisgegevens: 
 
Data:     zaterdag 16 april t/m donderdag 28 april 2022.  
Aantal dagen:  13 
Reisleiding:   André Beijersbergen & Herman Sieben. 
Reissom:   €  2350,- (Toeslag 1persoonskamer = € 395,-pp.) 
Inschrijfgeld :  €  235,- 
Soort reis:   vliegtuig, busjes, 3 verschillende hotels, volpension.  
Thema:   planten, landschap, algemene natuur. 
Zwaarte:   2 schoentjes (géén hoogtevrees !). 
Aantal deelnemers: minimaal 10, maximaal 14. 
Informatie:   André Beijersbergen 
Tel. :    06-23436399 
Email:    abeijersbergen@online.nl 
Opgave:   vóór 1 januari 2022. 
Inschrijven:  in het hoofdmenu ziet U onder "Reizen 2022" een 
  kopje "Inschrijving 2022": daar kunt U alle gegevens 
  invullen tbv. een inschrijving voor een van de reizen in 
  2022. 
 
 
 
 
 
 


