De Azoren

Vliegen op een
in
de

vulkaan

Atlantische Oceaan

Tussen Amerika en Europa liggen negen altijd groene vulkanische
eilanden. We kennen het Azorenhoog wel uit de weerberichten, maar
de piloten die de eilanden daadwerkelijk bezocht hebben weten dat er
meer is dan duizend tinten groen… Zon, maar ook dampende bossen.
Geurende bloemenpracht, maar ook stinkende zwavelputten. Soaren
op de noordoost passaat, maar ook thermiekvliegen op zuidhellingen.
Een fotoimpressie van mijn “stekkentocht” laat zien hoe contrastrijk de
Azoren zijn!
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Tandemvlucht met moeders bij de Sete Cidades, boven het Lagoa Azul
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De Azoren, een eilandengroep die politiek gezien bij
Portugal hoort, bestaan uit negen eilanden midden
in de Atlantische Oceaan. De natuur doet denken aan
een mini Brazilië, de cultuur heeft meer van Amerika
dan Europa. Vanwege de vulkanische oorsprong van
de eilanden is het landschap erg bergachtig. Het milde
klimaat op de groene eilanden trekt het hele jaar
door toeristen aan. Het grootste en meest bezochte
eiland is São Miguel, met een afstand van 65 kilometer
tussen de oost- en westpunt. Daarbij is het eiland van
noord naar zuid slechts 16 kilometer breed. De meeste
vliegstekken bevinden zich op het eiland São Miguel,
zo veel zelfs dat ik in mijn tiendaagse reis maar net
alle tien vlieggebieden heb kunnen bezoeken. Toch
schijnt ook het eiland Pico een bezoek waard te zijn
voor piloten.

Vanaf de kraterrand bij Seara over groene terrasen tot het kustplaatsje Mosteiros
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Eindeloos soaren bij Vigia das Feteiras

Op ontdekkingstocht
Wie naar de Azoren vliegt landt in ieder geval op de internationale
luchthaven Ponta Delgada, de hoofdstad van São Miguel. Zodra het
vliegtuig de landing inzet nodigt de aantrekkelijke schoonheid van het
eiland al uit voor een verkenningstocht. Ponta Delgada is daarvoor een
prima uitgangspunt, dankzij het goede wegennet is elke uithoek van
het eiland binnen een uur te bereiken. Dat betekent dat je binnen een
uur op de prachtige kraterranden kan staan boven blauwe en groene
meertjes bij Sete Cidades, binnen een uur op de torenhoge imposante
Pico da Barrosa, of midden in de zwaveldampen van Furnas. En al dit
natuurschoon is nog eens vanuit de lucht te bewonderen ook, waarbij
de startplekken vaak voor meerdere richtingen geschikt zijn. Langs de
noordkust, zuidkust en westkust zijn nog eens soarstekken te vinden
ook. En mocht het ondanks al deze mogelijkheden niet vliegbaar zijn,
kan je een prachtige wandeling maken door het sprookjesachtige
dal van Alminhas de Achadinha (eigenlijk mijn geheime tip), de
enige theeplantage van Europa bezoeken (Chá Gorreana), of jezelf
onderdompelen in een thermale bron bij Caldeira Velha (geen witte
handdoek meenemen, je merkt wel waarom).

Een vlucht met een 9 m2 miniwing vanaf de Pico da Barrosa naar
het kratermeer Lagoa do Fogo, gevolgd door een prachtige klim
terug naar de bewoonde wereld.

Paragliding paradijs
Logistiek gezien is er op São Miguel niets te klagen. De kustweg
helpt je snel het eiland rond, tenzij je op iedere aangegeven Mirador
(uitzichtpunt) van het panorama gaat genieten, hetgeen heel verleidelijk
is. Veel soarplekken bevinden zich direct naast deze uitzichtplateau’s.
De zijwegen vanaf de kustweg brengen je snel op hoogte, diep het
indrukwekkende berglandschap in, naar de mooiste thermiekgebieden
in het hart van het eiland. Gelukkig zijn er ook plekken waar je alleen met
een fraaie wandeling kan komen, zodat er voor hike & fly puristen ook
avonturen te beleven zijn. Tip: vlieg eens aan het eind van de dag vanaf
de hoogst ontsloten top Pico da Barrosa naar het strandje aan het Lagoa
do Fogo, en loop door de prachtige natuur omhoog naar de asfaltweg.
De uitgebreide stekomschrijving op de app Paragliding Map maakt het
overbodig om de vele vliegstekken in dit artikel op te nemen. Ook de
lokale vliegclub is fanatiek, hulpvaardig en gewend om buitenlandse
piloten te begeleiden (www.asassaomiguel.com). Niet voor niets wordt
er jaarlijks in april een groot paragliding festival op de Azoren gehouden.
Zorg dat je erbij bent!

Thermiek en soaren komt samen op de Pico da Trindada
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Thermale bron bij Caldeira Velha

Het Azorenhoog
Om een misverstand uit de weg te helpen:
De term Azorenhoog houdt niet in dat de
Azoren kunnen rekenen op een stabiel
hogedrukgebied. Het weerbepalende
hogedrukgebied van de subtropen wordt
enkel Azorenhoog genoemd, omdat er

Vulkanische activiteit in Furnas

nou eenmaal geen ander markeringspunt
in de wijde omtrek is. De kern van het
hogedrukgebied ligt namelijk meestal
honderden kilometers verder zuidelijk.
Zodra haar tegenpool, het eilandlaag, ver
genoeg naar het zuiden uitbreidt, wordt het
Azorenhoog naar midden Europa gedrukt en
krijgen we hier stabiel hogedruk weer. Dit gaat

Wandelen in het dal van Alminhas de Achadinha

aan de Azoren zelf voorbij. Typerend weer
voor de Azoren is een mild voorjaarsweertje
waarbij zon en wolken elkaar heel snel kunnen
afwisselen. “Op de Azoren kan je alle vier de
seizoenen in één dag beleven.” zeggen de
eilandbewoners. Het is beter om gewoon naar
de lucht te kijken dan om een weerbericht te

1000 – tinten groen

raadplegen. Gelukkig komt het bijna nooit
voor dat het een hele dag regent, en is het
bijna altijd wel ergens op het eiland vliegbaar.

De enige theeplantage van Europa, Chá Gorreana

Een kneiterhoge soarplek bij Mosteiros, waar je jezelf na de landing kan
onderdompelen in een thermaal zeebad.
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