
Madeira –  
het hele jaar een 
toevluchtsoord voor 
tuinliefhebbers 
Tekst en foto’s: Anne Wieggers

S
tel je een eiland voor dat het hele jaar door in bloei staat 
en waar prachtige tuinen bezocht kunnen worden. Als bij 
ons de dagen korter worden, het voorjaar maar niet wil 
beginnen of als de zomer veel te warm is, schommelt op 

subtropisch Madeira de temperatuur het hele jaar door rond een 
schappelijke 20 graden. Aangezien lange zandstranden er ont-
breken, vind je hier ook geen grote hoeveelheden roze verbrande 

toeristen en deprimerende all inclusive resorts. Dit lot bleef het 
eiland gelukkig bespaard. Madeira is een wandelbestemming en 
bovenal een Bloemeneiland, een naam die het al vele decennia 
waarmaakt. 

Het is onmogelijk een volledig overzicht van alle tuinen op 
Madeira te geven, want er is simpelweg teveel te zien. Een aantal 
favorieten worden in dit artikel beschreven. 

De levada wandelingen brengen je op 
de mooiste plekken van het eiland.

Alles wat een plantenliefhebbers hartje begeert is te 
koop op de markt in de hoofdstad Funchal.

De Tropische Tuinen van Monte.
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Bloemeneiland: de 
authentieke identiteit van 
Madeira? 
Madeira bestond vroeger uit een compleet 
andere flora en fauna. Het eiland werd dicht 
begroeid door een woud van laurierbomen, 
het ‘laurissilva’. Door het ideale klimaat en de 
ligging pal aan de vaarroutes van vele han-
delsmissies, werd Madeira al snel geclaimd 
door westerlingen. De opvallend goede 
groeiomstandigheden voor planten maakte 
dat het eiland op redelijk brute wijze werd 
ontdaan van de inheemse begroeiing, door 
het in feite volledig af te branden. Van het 
oerbos is nog slechts zestien procent over, 
vooral gesitueerd aan de vochtige noordkant 
van het eiland op de meest ontoegankelijke 
plaatsen. Het wordt door de UNESCO be-
schouwd als werelderfgoed.

Madeira werd ontgonnen en er werd 
suikerriet en allerlei tropisch fruit verbouwd. 
Dit is vandaag de dag nog steeds het geval. 
Het verzamelen van tropische planten voor 
de vele oranjerieën en mooie tuinen in Europa 
gebeurde over de hele wereld. Madeira bleek 
de ideale tussenstop om stekjes verder op 
te kweken – want, wat groeide hier niet 
succesvol? Luxueuze landhuizen werden 
gebouwd met de mooiste tuinen vol met 
exotische planten, die te bezoeken zijn. Dit 
resulteerde in het langzaam veranderen van 
Madeira in een prachtige bloemenzee, want 
de vele exoten die werden geïntroduceerd 
hielden zich niet aan de grenzen van tuinen 
en kwekerijen maar namen langzaam het 
eiland over. Het resultaat zijn bermen 
vol met wuivende soorten Agapanthus, 
Crocosmia, Ipomea, Oost-Indische kers en 
ga zo maar door. Het is moeilijk om niet een 
erg bescheiden gevoel te krijgen van al die 
ongeremde bloemenpracht en lastig niet 
even te denken aan je eigen lapje grond in 
Nederland, waar er uren arbeid nodig zijn om 
een effect te bereiken wat nog niet eens in 
de buurt komt van wat hier in de vrije natuur 
welig tiert. 

Toch zijn natuurorganisaties de afgelopen 
jaren begonnen met het terugbrengen van 
stukken land in de authentieke begroeiing, 
oftewel de laurierbossen. Het contrast tussen 
deze natuurgebieden en de gebieden die zijn 
overgenomen door de ‘exoten’ is opvallend. 
Een vraag die rijst is wat de authentieke 
identiteit van het eiland vormt. Is dit die van 
Bloemeneiland, zoals wij mensen het kennen 
en het er van maakten vele honderden 
jaren geleden, of ligt die vóór het menselijk 
ingrijpen bij de laurierwouden? Op Madeira 
zijn de exoten die er vroeger geïntroduceerd 
werden zo succesvol dat er tot hoog in de 
bergen velden vol Zuid-Afrikaanse bloemen 
te vinden zijn. Het is moeilijk zoiets prachtigs 
als een probleem te zien, in plaats van een 
verrijking, maar de inheemse begroeiing 
worstelt om zich staande te houden naast 
deze sterke planten. 

Levada’s 
Om alle plantages en tuinen tot in de meest 
afgelegen bergdorpen van water te voorzien 
werd er vanaf de 15e eeuw een ingenieus 
systeem van kanaaltjes (levada’s) gemetseld 
en uitgehakt in de rotsen. Deze moesten 
bijgehouden worden om iedereen op 
Madeira te voorzien van fris water. Waterpas 
over het hele eiland lopen daarom paden 
langs de kanaaltjes die reparaties mogelijk 
maakte tot in de meest onherbergzame 
gebieden. Dit maakt wandelen op Madeira 
ideaal. Zonder al te veel te hoeven klimmen 
kunnen er toch de meest prachtige 
bergwandelingen gemaakt worden, en 
zorgvuldig onderhouden (volks)tuintjes 
worden bezichtigd. Begeleid door kabbelend 
water en lieflijke bloemen aan de ene kant 
en vergezichten aan de andere, is wandelen, 
samen met het bezoeken van tuinen, een 
fantastische bezigheid op Madeira. Kijk wel 
uit met de meest populaire wandelingen 
tijdens het hoogseizoen. Het doorgaans 
rustige Madeira kan dan plots veranderen in 
een file van sportief geklede wandelaars, die 
op de smalle paadjes niet zomaar in te  
halen zijn. 

Palheiro Tropische Tuinen – 
Blandy’s tuinen
In de zeventiende eeuw liet Sir John Burton 
Blandy, van het madeirahuis (de wijn) Blandy’s, 
een villa bouwen en een indrukwekkend 
plan voor de huidige tuinen ontwerpen. Door 
de Engelse achtergrond van Sir John Burton 
Blandy voelen de tuinen Engels aan, wat 
maakt dat een bezoek aan deze tuinen een 
bevreemdende ervaring kan zijn. Al wandelend 
tussen prachtige bloembedden waan je je even 
in de Engelse Cotswolds, waarna een tropische 
plant als een Brugmansia – hier uitgegroeid 
tot een joekel van een boom – je weer doet 
beseffen dat je op een subtropisch eiland bent. 
Het is een tuin die voelt alsof het door een 
eigenwijze Brit met een flinke dosis humor is 
aangelegd. De meest apart gesnoeide struiken 
(denk aan een groep kippen te midden van 
een formeel aanvoelende border, en zelfs een 
aantal struiken die wel heel erg doen denken 
aan fallussymbolen) worden afgewisseld met 
formele bloembedden. Wat in deze tuin (en ook 
op de rest van Madeira) erg leuk is om te zien 
is hoe planten die bij ons een wat truttig imago 
hebben – zoals afrikaantjes en begonia’s – hier 
uitgroeien tot weelderige, romantische struiken. 

 Het is erg leuk om te zien is hoe planten die bij ons een 
wat truttig imago hebben – zoals afrikaantjes en begonia’s 
– hier uitgroeien tot weelderige, romantische struiken. 

Kniphofia groeien op een berghelling.

Palheiro Tropische Tuinen.

Rozen kijken hoog in de 
bergen in de Roseiral.

In de Palheiro Tropische Tuinen staan 
afrikaantjes prachtig op hun plaats.

Begonia is hier alom aanwezig en heeft 
het truttige imago achter zich gelaten.

In de Tropische Tuinen van Monte staan 
hortensia’s tussen de palmbomen
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Meer lezen over 
Madeira? Het boek: ‘The 

Gardens of Madeira’, 
door Gerald Luckhurst 

is een aanrader. 

ANNE WIEGGERS 
Anne Wieggers is tuinontwerper, 
groenauteur en schrijft voor Gardeners’ 
World artikelen over onderwerpen die 
haar fascineren. Van tuinieren tegen 
kanker tot historische tuinen. Deze 
maand trok ze naar het subtropische 
Madeira om zich onder te dompelen in de 
geschiedenis van het eiland en de vele 
prachtige tuinen. 
www.annesduurzametuinen.nl

Tropische tuinen van Monte 
De naam ‘Monte’ zegt het al: deze tuinen 
liggen op een berg en lopen steil naar 
beneden, de hele klif bedekkend. Van 
bovenaf wandel je een sprookjesachtige tuin 
in. Adembenemende vergezichten worden 
afgewisseld door schaduwrijke, begroeide 
paden. Een sfeer van het Verre Oosten is 
voelbaar door reusachtige bomen, smalle 
kiezelpaadjes, steile trappen, roodgelakte 
bruggetjes en zelfs ruisende watervallen. 
Het mooist is het om langzaam af te dalen, 
waarna je uitkomt bij een grote centrale 
vijver. Onderweg passeer je allerlei 
curiositeiten die de laatste eigenaar van het 
landgoed ooit meebracht van zijn reizen. 
Bijzonder is het hier te zien hoe hortensia’s 
– die we toch vaak ‘boerenhortensia’s’ 
noemen omdat we ze gewend zijn te zien 
op talloze oer-Hollandse erven – hier zoveel 
meer groeien zoals ze van oorsprong doen in 
Azië. Weelderig omlijsten ze het landschap, 
in de prachtige blauwe kleur die ze op deze 
zure grond weten te behouden. Het grote 
voordeel van de steile afdaling van deze 
tuin, is dat veel mensen vroeg afhaken, uit 
angst dat hele eind weer terug te moeten 
klimmen. Hoe verder je afdaalt, hoe stiller 
het wordt, en dan word je ook nog beloond 
met elektrische golfkarretjes die je netjes 
weer naar boven brengen. Toch fijn om nog 
energie over te houden voor de 
volgende tuin.. 

Botanische Tuinen
Voor een tuinliefhebber mag een botanische 
tuin op een eiland als Madeira natuurlijk 
niet ontbreken. De sfeer die de Palheiro 
Tropische Tuinen en de Tropische Tuinen 
van Monte weten op te roepen is niet 
te evenaren door een tuin waarin het 
presenteren van de collectie voorop staat. 
Toch is het, door de enorme collectie planten 
die zich hier zo overduidelijk thuis voelen en 
de fantastische locatie hoog op een berg die 
je bereikt door in een kabelbaan te stappen, 
meer dan de moeite waard. 

De Botanische tuin van Madeira is 8 
hectare groot, gelegen rond een 19e eeuws 
landhuis bovenop een berghelling, 200 à 
300 meter boven de zeespiegel en 3 km 
buiten het stadscentrum van de hoofdstad 
Funchal. Hij werd aangelegd in de jaren 60 
en bevat ongeveer 3000 soorten planten 
en plantenvariëteiten, duidelijk gelabeld 
en gegroepeerd – niet alleen per soort, 
herkomst of per thema, maar ook uit een 
esthetisch oogpunt.

Mercado dos Lavradores
Zelfs op de markt in de hoofdstad Funchal 
is het een feest voor plantenliefhebbers. 
Talloze stekjes van Frangipani, Aeonium en 
de meest fabelachtige orchideeën kunnen 
hier gekocht en bekeken worden. Houd 
er rekening mee dat planten die voluit 
bloeien en in blad staan volgens Europese 
wetgeving wellicht niet mee mogen in 
het vliegtuig. Stekjes worden vaak wel 
geaccepteerd, maar wees je zeer bewust van 
de risico’s van het importeren van planten: 
je zou ook ziektes en minuscule insecten 
kunnen meenemen, die een gevaar kunnen 
vormen voor onze eigen flora en fauna. 

Roseiral, een klassieke 
rozentuin in de bergen
Naast de prachtigste tuinen vol tropische 
planten is het als je tijd over hebt de 
moeite waard om de rozentuin ‘Roseiral’ 
te bezoeken. Niet omdat we nu een 
tekort hebben aan rozen dichterbij huis, 
maar omdat het contrast tussen de 
indrukwekkende bergpas en de lieflijke rozen 
bevreemdend en mooi is. Je kan niet anders 
dan glimlachen wanneer je al die oude 
bekende rozen ziet, met roofvogels boven je 
hoofd in de frisse berglucht. 

 Madeira bleek de ideale tussenstop om stekjes verder 
op te kweken – want, wat groeide hier niet succesvol? 

Roseiral, een klassieke 
rozentuin op Madeira

Oost Indische Kers en Ipomea 
bedekken ieder stukje grond.

Agapantussen nemen het 
hele eiland over. Roseiral

Hibiscus

Dahlia’s en Irisine Herbstii vormen 
een prachtige kleurencombinatie

In de Engels aandoende borders van de Palheiro 
Tropische tuinen kom je planten tegen die wij alleen 
binnen kunnen bewoneren, zoals deze Amaryllis
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