
TOURS & TIPS

FUERTEVENTURA

ZAND TOT DE  
HORIZON -  
ZANDDUINEN 
VAN DE ISTMO 
DE LA PARED

De door de wind gegeselde, slechts ongeveer  
5 km brede Istmo de La Pared snoert het schier- 
eiland Jandía aan de oostzijde af van het hoofd- 
deel van Fuerteventura, dat er in het westen 
aan grenst. Het duinlandschap op de landengte 
is vrijwel geheel en al verlaten – een ideale plek 
dus om te wandelen of te mountainbiken, of 
om met een terreinwagen te doorkruisen. Het 
landschap wordt doorsneden door zandwegen. 
Steeds weer bieden deze de broodnodige 
oriëntatie, want met al het opstuivende zand 
reikt het zicht op de landengte vaak niet ver. 

DOOR DE WOESTIJN 
Een route die zich zowel goed leent om wande - 
lend af te leggen als om met een mountainbike 
of jeep te volgen, loopt van zuid naar noord 

over de Istmo de la Pared. Het beginpunt ligt  
op de doorgaande weg door Costa Calma,  
waar u rechts naast het Centro Comercial El 
Palmeral 1  de smalle Calle Playa de la Jaqueta 
heuvelopwaarts neemt. Al snel na het verlaten 
van het dorp gaat de straat over in een zandweg. 
Deze dient van nu af aan als rode draad bij uw 
oriëntatie in de richting van de noordkust, ook 
al splitst hij zich hier en daar in meerdere 
rijsporen. Hij wordt maar zelden door auto’s 
bereden. Wie zich als voetganger desondanks 
niet op zijn gemak voelt, kan uitwijken naar 
smalle paden parallel aan de zandweg.  
 
Na ruim 3 km ofwel ongeveer drie kwartier 
lopen komt u bij een splitsing. U rijdt (of loopt) 
verder over de rechtse tak en houdt bij een 
tweede splitsing vlak erna opnieuw rechts aan. 
Al snel eindigt het goed berijdbare deel van de 
zandweg bij een keerlus (4 km, 1 uur lopen). 
Hier is het aan te raden om de fiets of jeep  
te laten staan en hetzelfde te doen als de 
wandelaars, namelijk de rest van de route naar 
de kust te voet af te leggen. 

ZOET WATER AAN ZEE 
De rest van het traject wordt gemarkeerd door 
steenmannetjes. De route voert nu omlaag 
door de Cañada de Agua Liques 2 . Cañada 
betekent in het Spaans ‘holle weg’, en vaak 
wordt daarmee een veepad bedoeld. Ook hier 
bestaat deze connectie, want de geitenhoeders 
die vroeger hun dieren op de Istmo de La Pared 
lieten grazen benutten de cañada om ze naar 
een drinkplaats te voeren. Bij de zee komt er 
namelijk zoet water tevoorschijn uit het zand- 
steen, dat hier op hard basalt ligt. De kleine 
baai Agua Liques 3 , die u na 15 minuten lopen 
bereikt, ontleent zijn naam aan dit verschijnsel 
(agua liques betekent ‘drinkbaar water’). 

Zover het oog reikt glinstert het zand, bijna oogverblindend wit. Zoals golven op zee, 
maar oneindig veel langzamer, ‘wandelen’ zandduinen over het vlakke overgangs- 
gebied tussen het hoofddeel van het eiland en het schiereiland Jandía. Onverharde 
wegen en voetpaden ontsluiten dit opmerkelijke landschap voor bezoekers. 

Vanaf Costa Calma per jeep of mountainbike. 

Wandeling: Van Costa Calma naar Agua Liques 
en weer terug in totaal 2,5 uur, gemakkelijke 
wandeling; als rit per jeep of mountainbike  
8 km plus 30 minuten lopen. 
Mountainbikeverhuur 1 : Xtreme Car Rental 
Hotel Sunrise Taro Beach, tel. 928 87 56 30, 
www.xtreme-car-rental.com. Tochten met 
gids per quad (1 pers. € 69, 2 pers. € 89) of met 
een buggy (1 of 2 pers. € 98) over zand- en 
steenslagwegen. Verhuur van mountainbikes 
(per dag € 13). 

Wie met een terreinwagen over de landengte 
rijdt, wordt door de lokale natuurbeschermers 
verzocht om de wegen niet te verlaten.  
Anders beschadigt u misschien de kwetsbare 
woestijnvegetatie of hindert u de op de grond 
broedende vogels.

VERVOER

INFORMATIE

OPGELET BIJ HET RIJDEN 
DOOR DE WOESTIJN 

EEKHOORNS EN MOSSELEN 
Zwemmen is hier niet mogelijk, vanwege de 
gevaarlijke branding die onophoudelijk tegen 
de noordkust van de Istmo de La Pared beukt. 
Dat wordt echter goedgemaakt door de grillige 
vormen die de golven in de rots hebben 
uitgesleten en door de overal aanwezige 
Barbarijse grondeekhoorns. Enige decennia 
geleden zijn ze door toeval uit Noord-Afrika op 
Fuerteventura terechtgekomen en nu leven ze 
op tal van plaatsen, vooral hier. Ze rekenen op 
restjes eten die de bezoekers achterlaten.  
 
Schelpenhopen wijzen op de voorliefde van 
veel Majoreros voor rauwe mosselen, waarvan 
de smaak lijkt op die van oesters, maar dan  
iets bitterder. De mosselen worden na het 
verzamelen direct gegeten. Het verzamelen  
van mosselen wordt op de Canarische Eilanden 
echter steeds weer tijdelijk verboden, om de 
sterk gekrompen mosselbestanden gelegenheid 
te bieden zich te herstellen. 
 
OVERIGENS: Na de meer of minder schaarse 
regenval in de winter staat de woestijn in 
bloei. Dan schieten overal kleine bloemen op 
uit het zand. Een eldorado voor botanici! 

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-fuerteventura.html 
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


