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Op 8 oktober na een voorspoedige (motor) sailing dag, komen we aan bij de marina van San Sebastian op 

het eiland La Gomera. Bij de ingang van de marina is het op dat moment dringen geblazen. Een huurboot 

wil tanken maar wordt verzocht even te wachten met afmeren tot de bediening is gearriveerd. 

Aangezien de meldsteiger ook de tanksteiger is en vlak voor de ingang ligt, moeten wij buiten de marina 

wachten tot de ingang weer vrij is. 

Tijdens het halfuurtje ronddobberen, 

loopt de fast ferry van Fred Olsen binnen 

en meert af aan de binnenzijde van de 

lange breakwater, naast de marina. 

Gelukkig hebben we weinig last van het 

onstuimig schroefwater als de ferry in 

het relatief nauwe vaarwater keert om 

met de kont naar de kant af te meren. 

 

Om 4 uur in de middag, onder deskundige 

begeleiding van de marinero, ligt de 

Zeezwaluw halverwege de kleine marina 

afgemeerd in een box met vingersteiger. Wat een luxe! 

 

San Sebastian marina 
De marina is klein, maar genoeglijk en redelijk vol. Niet alleen met lokale zeilboten gezien de grote 

verscheidenheid 

aan nationale 

vlaggen. De 

volgende dagen 

ontdekken we dat 

de meeste 

zeilboten worden 

bewoond door live-

aboards die hier 

wachten op een 

goed weerwindow 

om de oversteek van 900NM naar de Kaap Verdische eilanden te maken.  

 

Op die schepen wordt de laatste hand gelegd aan voorraden inkopen en het uitvoeren van de laatste 

noodzakelijke klusjes. Sommige van deze zeilboten herkennen we uit Las Palmas of van Tenerife, 

hoewel we de bemanningen nooit ontmoet hebben. Na een paar dagen komt wel een bekende boot 

binnen, Dirk met de “SY Mango” die we op de ankerplaats 

Los Cristianos (Tenerife) na 4 jaar weer ontmoetten. 

Gezellig! 

 

Naast de marina, aan de zuidzijde, nog binnen de 

breakwater ligt een mooi zwart lavastrand waar met name 

in de weekenden druk gebruik van wordt gemaakt. Op het 

strand staan palmbladenparasols en douches voor algemeen 

gebruik, best luxe dus. Aan de andere zijde van de marina 

ligt nog een klein mooi strand wat te bereiken is via een 

tunneltje door de berg. Beide stranden zijn goed zichtbaar 

op de foto die vanaf de rotswand naast de marina is 

gemaakt. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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San Sebastian, de stad 
San Sebastian (1440) is de hoofdstad van La Gomera en is een authentiek, klein en erg gezellig stadje. 

Vanuit de marina, loop je direct het centrale plein van de stad op. 

 

Dit schitterende plein wordt omzoomd door eeuwenoude, enorm hoge ligusterbomen die voor voldoende 

schaduw zorgen zodat de oudere mannelijke bevolking (hangouderen) op de comfortabele bankjes, al 

discussiërend en gesticulerend de dag kan doorbrengen. Maar het pleintje is niet alleen voor de lokale 

bevolking een ontmoetingsplaats. De vanaf Tenerife per ferry aangevoerde “toeristen voor 1-dag” 

klitten samen op de vele terrasjes rond het plein. In de hoofdstraat is het overdag daarom gezellig 

druk met winkelend publiek waar vooral de souvenirwinkeltjes erg in trek zijn. Aan het einde van de 

middag vertrekken de toeristen en weer en wordt het plein weer ingenomen door de lokale bevolking. 

 

Op onze verkenningstochten verbazen we ons over het aantal supermarkten, maar liefst 4 stuks. In één 

daarvan vinden we zelfs Sambal Badjak van Conimex en dat komt goed van pas! Ook is er een overdekte 

goed gesorteerde groente- en fruitmarkt en diverse warme bakkers die naast brood heerlijke lokale 

zoetigheden in hun assortiment hebben. 

 

Op één van onze eerste stadsverkenningen, vinden we zonder moeite het toeristen informatiekantoor. 

Helemaal ingelicht over de bijzonderheden van de stad en de rest van La Gomera, verlaten we even 

later met een wegenkaart, folders over diverse onderwerpen en een boekje over de geschiedenis van 

het eiland, het kantoor. Terug aanboord bestuderen we alle informatie aandachtig om te bepalen waar 

we overal heen willen. Het blijkt dat we zeker 4 dagen een auto moeten huren om onze wensen uit te 

voeren. De auto wordt gereserveerd voor maandagochtend bij de firma die folders in het 

marinakantoor heeft liggen. We boffen want we krijgen €1,50/dag korting omdat we in de marina 

liggen! 

 

La Gomera, historie en gebruiken 
Ondertussen gaan we verder met de stadsverkenningen en in een van de achterafstraatjes vinden we  

http://www.lonelyplanet.com/canary-islands/la-gomera/san-sebastian-de-la-gomera
http://www.lagomera.travel/
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het Archeologisch Museum. Hier wordt weergegeven, hoe en waar de vroege bewoners van het eiland 

leefden. Het 18de-eeuwse museumgebouw is erg indrukwekkend evenals haar collectie. Het is simpel om 

de juiste route door het gebouw te volgen aan de hand van de hagedissen bewegwijzering op de vloeren 

en muren. Door de meertalige uitleg vergezelt van schitterende foto’s en maquettes wordt perfect de 

levenswijze, geloof en rituelen gevisualiseerd van de oorspronkelijke bewoners. 

Daarnaast zijn er de bij opgravingen gevonden gebruiksvoorwerpen van hout, beenderen en klei 

tentoongesteld. 

 

Aangrenzend aan het centrale plein, is een mooi park met in het midden een oude perfect 

gerestaureerde middeleeuwse vestingtoren, de “Torre 

del Conde”. Het is het oudste gebouw op het eiland en 

het enige restant van een middeleeuws militair fort in 

de Canarische Eilanden. De randen van het park zijn 

beplant met fraaie bomen en struiken waarin vogels 

zicht prima thuis voelen. Luid gekwetter en gezang 

begeleiden ons door het park als onverwacht een hop 

voor ons op het pad land en rustig rondstapt. 

Hij/zij is helemaal niet bang en we kunnen 

uitgebreid foto’s maken en genieten van dit 

schitterende exemplaar. 

 

In de hoofdstraat vinden we, net als in de Azoren, 

weer sporen van Columbus. 
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In “Het Columbus Huis”, nu een kunstgalerie, zou de beroemde admiraal in 1492 een paar dagen 

gelogeerd hebben voor hij vertrok op zijn ontdekkingstocht naar Amerika. In het gebouw doet weinig 

(eigenlijk) niets herinneren aan zijn verblijf of ontdekkingstochten, een gemiste kans dus. 

 

Even verderop aan dezelfde straat staat een schitterende oude kerk “Nuestra Señora de la Assención 

uit de 15de eeuw. In deze kerk links van het altaar, hangt een enorm schilderij van het vertrek van 

Columbus met zijn 3 schepen uit La Gomera. Toch nog een spoortje “bewijs” dat Columbus hier geweest 

zou kunnen zijn. 

 

La Gomera wandelingen en Nationaal Park 
La Gomera is een 378 Km2 groot vulkanisch eiland die 12 miljoen jaar 

geleden is ontstaan. Het hoogste punt, 1487m is Alto de Garajonay. 

In het midden van het eiland ligt het schitterende Nationaal 

Garajonay Park die op de UNESCO wereld erfgoederen lijst staat. 

Dit park is heel bijzonder in haar soort en wereldwijd een referentie 

object door de Laurierbossen die 33% van het eiland bedekken. 

Gedurende miljoenen jaren, waren dit soort bossen overal rondom de 

Middellandse Zee te vinden. Nu is La Gomera de enige overgebleven 

plek. 

 

Op onze eerste autodag gaan we, op aanraden van 

de mevrouw van de toeristeninformatie, naar het 

bezoekerscentrum van het Nationaal Garajonay 

Park. Zoals we al uitgebreid in “het Zeezwaluw 

Suffertje nr 10b” hebben beschreven. 

 

Ook onze indrukken van de natuur in het 

regenwoud tijdens de wandelingen (met een 

goede wandelkaart) die we in dit Park hebben 

gemaakt, hebben we zo goed en zo kwaad als dat 

gaat weergegeven en omlijst met fraaie 

fotocollages. 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-10b-nationaal-park-la-gomera.pdf
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/02/2015-10b-nationaal-park-la-gomera.pdf
http://www.lagomera.travel/
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Toch willen we nog met een paar bijzondere foto’s uit dit Park de schoonheid benadrukken. Vooral de 

paddenstoelen en de mossen die op en aan de bomen groeien vonden wij erg bijzonder en ongelooflijk 

mooi! Evenals het uitzicht vanaf het dak van het bezoekerscentrum is erg spectaculair, zoals op de foto 

goed te zien is. 

 
 

Rondritten 
Aansluitend aan de 2de wandeling die we door het regenwoud maakten, zijn we via het noordwesten van 

het eiland weer richting San Sebastian gereden. Vlakbij de plaats Vallehermoso, dat hoog in de bergen 

ligt worden we 

overvallen door 

enorme regenbuien.  

 

Zo is het zonnig en 

de weg droog om in 

luttele seconden te 

veranderen in 

glinsterend nat 

asfalt. 

 

De brede droge goten langs de weg zijn binnen een mum van tijd snelstromende rivieren geworden, die 

in het zelfde tempo als wij, bergafwaarts gaan. We hebben overwogen om langs de kant van de weg te 

stoppen tot het noodweer over zou zijn. Maar de recente informatie over dit gedeelte van het eiland 

leerde ons, dat dit soort buien daar regelmatig voorkomen en uren kunnen aanhouden. De huurauto is 

gelukkig waterdicht en met aangepaste snelheid zijn we na een halfuurtje uit de bergen. 

 

Vlak bij Agulo aan de kust, stopt de regen even snel als het begon. De wegen en goten zijn hier zelfs 

weer kurkdroog en hebben we weer schitterende uitzichten waarop vaak ook Tenerife met de Teide te 

zien is. 
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De rest van de weg naar San Sebastian blijft droog en 

zonnig. 

Later horen we dat in de buurt van Vallehermoso veel 

stuwmeren zijn aangelegd om al dat hemelwater op te 

vangen en te verpompen naar andere drogere delen van 

het eiland. Het Noordelijk deel van La Gomera is door de 

regen erg groen en vruchtbaar. 

 

Een andere autodag zijn we naar het westen van het 

eiland gegaan, naar Valle Gran Rey. Volgens de informatie 

zou de toegangsweg hoog uit de bergen via een smal, diep 

ravijn naar het stadje aan de kust lopen. Aan die 

informatie klopte alles. Op een mooi uitzichtpunt op ongeveer 950m hoogte, zien we de weg al 

serpentinebochten makend, steeds lager de schitterende vallei inlopen. De hellingen zijn bedekt met 

terrassen waarop palmbomen en struiken groeien terwijl andere delen beplant zijn met bananen en 

landbouwproducten. Op diverse hoogtes maken we foto’s van dit indrukwekkende landschap. 

 

Eénmaal aangekomen In Valle Gran Rey op zeeniveau, is voor zeilers zoals wij, een bezoek aan de haven 

een must. Volgens de pilot zou je er kunnen ankeren of zelfs kunnen afmeren in de “marina”. 

Persoonlijke inspectie dus voor eventuele mogelijkheden als we richting La Palma willen. 
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Voor de haveningang ligt één zeilboot ten anker die als een steigerend paard de binnenlopende deining 

berijdt. Niet echt een lekker plekje! In de “marina” liggen een paar zeilboten met lange lijnen van de 

boeg naar de kade en achter aan lange mooringlijnen. Ook niet echt een optie. Aan de lange kade liggen 

alleen rondvaartboten (voor dolfijn- en walvistours), maar er zijn geen drijvende steigers aanwezig. 

Dus een marina, nou nee niet echt dus. Na de tegenvallende haven kijken we ook nog even in het stadje 

rond, maar ook dat kan ons niet bekoren. Dit zal geen stopplaats worden of alleen een nachtje ankeren 

bij gunstige wind en deining. Maar het ravijn is schitterend en we zijn blij dat we het bezocht hebben. 

 

Omdat het eiland niet zo groot is en er weinig wegen zijn, rijden we regelmatig dezelfde weg heen als 

terug. Toch is dat niet vervelend vinden we want de omgeving ziet er dan totaal anders uit. Ook vallen 

andere mooie uitzichten dan pas echt op. Op één van die dagen denken we langs een berghelling oude 

terrasvorming te herkennen. We zien echter geen sporen van recent bewerkte akkertjes. Bij een 

uitzichtpunt staat gelukkig een bord met uitleg. 

Het blijken inderdaad oude graanterrassen te zijn die vroeger bewerkt werden door dorpscollectieven. 

Echter door grootschalige emigratie van eilandbewoners naar Zuid-Amerika, was het bebouwen en 

oogsten van de gewassen voor de resterende bewoners te arbeidsintensief geworden. Daarna is het 

langs de helling gelegen terrassen landbouwgebied weer teruggegleden in de natuurlijke staat, 

overwoekert met gras en struiken. 

 

Voorbereiding en vertrek 
Zoals gewoonlijk hebben we niet elke dag rondgerend/gereden tijdens ons bezoek aan La Gomera. De 

dagelijkse dingen zoals; elke dag de weersinformatie via Wi-Fi binnenhalen en bestuderen, 

boodschappen halen, koelkast ontdooien/schoonmaken, de was doen, haren knippen, watertank vullen 

etc moeten ook gebeuren en nemen tijd. 

 

 

https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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Trouwens, ook het bijwerken van de Nederlandse en Engelstalige website (verslagen maken en online 

plaatsten) is een onderdeel van die periode. Daarnaast doen we altijd ook nog wat kleine klusjes aan de 

boot. 

 

Op maandag 26 oktober is het weer ons gunstig gezind en dus tijd om na 2,5 week afscheid te nemen 

van San Sebastian marina. Om 8 uur, geholpen en uitgezwaaid door Dirk van de “SY Mango”, verlaten we 

de gezellige haven. 

 

Het plan is om 6mijl zuidelijk van San Sebastian een ankerplekje te zoeken, 

een heuse dagtocht dus! Daar willen we een paar dagen “onthaasten” na het 

drukke stadsleven. Echter het pakt anders uit. De 3 mogelijke ankerplekjes 

die we uitgezocht hadden zijn of druk, of deining en wind draaien de 

ankerplek op en zijn daarom onrustig. 

Na kort scheepsberaad, wordt de koers naar het ZW verlegd naar de 

marina La Restinga aan de zuidzijde van het eiland El Hierro. Geen 

dagtocht van 6 mijl maar 50 mijl. 

 

Over deze mooie zeiltocht en het verblijf op het eiland El Hierro meer in het volgende 

reisverslagverslag. 

___/)___ 


