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Nationale Park op Tenerife 

 

Correspondent te Tenerifea 

 

e bemanning van de Zeezwaluw is tijdens hun exploratie van het eiland Tenerife natuurlijk 

ook terechtgekomen bij de grootste vulkaan van het eiland Tenerife de beroemde "El 

Teide”, in het "Nacional Parque Las Cañadas del Teide". 

 

De Teide is een jonge vulkaan die is 

ontstaan in de oude Caldera 

(krater van 16km bij 9 km) van de 

Las Cañadas vulkaan. De top ligt 

3718m boven zeeniveau en 7000m 

boven de zeebodem en is daarmee 

de hoogste berg in heel Spanje. 

Hoewel de vulkaan als slapend 

wordt beschouwd houdt men toch 

rekening met nieuwe erupties. De 

laatste uitbarsting was in 1909.  

 

Sinds 2007 staat de Teide op de 

UNESCO werelderfgoedlijst (bron 

Wikipedia) ook voor meer detail 

informatie. 

 

Zeezwaluwtjes rijden vanuit San Miguel marina het Nationaal park van het zuiden binnen. Vanaf 

de marina (zeeniveau) stijgt de weg eigenlijk continue en het landschap veranderd met gelijke 

tred. Beneden in het dal is er nog sprake van enige groene vegetatie, struiken en loofbomen maar 

die maken geleidelijk plaats voor cactusachtigen en naaldbomen. Hoe hoger, hoe minder groen tot 

uiteindelijk kale rotsen in 

diverse kleurschakeringen de 

weg omlijsten. 

 

Even lijkt het of de wolken het 

uitzicht zullen gaan 

belemmeren. Gelukkig stijgt de 

weg verder tot boven de 

wolken waar het zonnetje 

plotseling weer heerlijk 

schijnt. Opeens is de weg 

redelijk vlak, geen bergen of 

rotsen meer die het uitzicht 

belemmeren. De weg slingert 

dwars door de oude caldera 

naar De Teide. 

 

We zien aan beide kanten van 

de weg enorme lavabedden die ooit met de uitbarsting en ontstaan van de Teide zijn komen 

rollen. Even later is de bodem bedekt met zwart zand en struiken terwijl her en der enorme 

solitaire rotsen oprijzen. 

 

 

D 

https://www.volcanoteide.com/en/national_park
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nationaal_park_El_Teide
http://en.wikipedia.org/wiki/Teide_National_Park
http://en.wikipedia.org/wiki/Teide_National_Park
https://zeezwaluwtravels.files.wordpress.com/2017/01/canary-islands-oktober-2016.pdf
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Uiteindelijk op 2356m hoogte stopt de bemanning op de parkeerplaats bij de kabelbaan naar de 

top. Met fleece vesten, lange broeken en wandelschoenen aan, wandelen ze richting kabelbaan.  

 

Helaas heeft de top zich nu al in 

de wolken verscholen en voor 

€27,-/pp een kabelbaanritje 

zonder belonend uitzicht wordt 

niet eens overwogen. 

 

Na wat mooie foto’s op 

kabelbaanniveau gemaakt te 

hebben wordt de terugreis 

aanvaard. Onderweg stoppen ze 

nog regelmatig om van het 

bijzondere landschap foto’s te 

maken. 

 

Net als de Zeezwaluwtjes, 

vergapen bussen vol toeristen zich aan de bijzondere rotsformaties die eeuwen geleden zijn 

ontstaan en sindsdien continue gepolijst worden door de elementen. 
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