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AZOREN

Dagen onderweg: 12 
Zeker proberen: Beklimming 
van Montanha do Pico 
Niet doen: Zwemmen met 
dolfijnen

 Cachalote, potvis!’ kraakt 
uit de boordradio. Van-
uit Vigia da Queimada, 
de uitkijktoren op het 

eiland Pico, geeft walvisspotter Manu-
el aanwijzingen door aan Pedro, onze 
kapitein. Wanneer we op de aangege-
ven locatie zijn, wordt de boot stilge-
legd. We kijken om ons heen, zoekend 
naar een pluim van waterdamp. ‘Daar, 
op één uur,’ roept Rahel, onze gids, 
schuin rechts voor de boot wijzend. 
Een grote donkergrijze massa wordt 
zichtbaar. Mijn eerste potvis! Opwin-
ding en ontroering gieren door mijn 
lijf. ‘Het zijn er twee!’ Achter de eerste 
potvis zwemt een kleiner dier. Een kalf, 
moeder en kind. Terwijl fotocamera’s 
klikken,  vertelt Rahel dat het niet per 
se de moeder hoeft te zijn. ‘Alle vrouw-
tjes met melk kunnen een kalf voe-
den. Weten jullie dat potvismelk lijkt 
op cottage cheese? Zo dik dat het niet 
wordt gedronken maar gegeten. En dat 
moet ook wel, want door de positie van 
de kleine bek kan een kalf niet drinken.’ 

De Portugese Azoren behoren tot 
de beste tien locaties ter wereld voor 
whale watching, walvisspotten. Een 
eilandengroep bestaande uit negen 
eilanden, negen hoge vulkanische 
pieken die oprijzen uit de Atlanti-

      ‘

sche Oceaan, een kilometer of 1500 
ten westen van Portugal. Ik zit in een 
twaalfpersoonsbootje, zo’n twintig 
kilometer voor de kust van Lajes do 
Pico. Dit plaatsje aan de zuidkust van 
Pico is wereldberoemd vanwege de vele 
soorten walvissen en dolfijnen die je er 
direct voor de kust kunt zien. Vele gro-
te natuurdocumentaires, zoals Oceáns 
van Jacques Perrin, zijn er gemaakt, 
en beroemde fotografen, zoals Paul 
Nicklen en Brian Skerry, maken er 
hun foto’s. Met op de achtergrond de 
hoogste berg van Portugal, Montanha 
do Pico, een 2350 meter hoge vulkaan. 
Dit is mijn eerste dag en tweede – suc-
cesvolle – excursie, met de eerste aan-
bieder van whale watching-excursies in 
Europa, Espaço Talassa, die duurzaam 
en verantwoord werken. 

VERANTWOORD SPOTTEN
Omdat veel mensen, vooral 
in de zomer, afkomen op het 
vooruitzicht van het zien van 
walvissen en dolfijnen, zijn 
die activiteiten aan banden 
gelegd. Strenge regels moeten 
voorkomen dat de dieren wor
den verstoord. Lang niet elke 
aanbieder gaat respectvol om 
met de dieren. De gidsen en 
kapiteins van Espaço Talassa 
zijn begaan met de dieren, 
bevlogen natuurliefhebbers en 
professionals die afstand hou
den en met respect omgaan 
met alles wat in de oceaan 
leeft. Zo biedt Talassa zwem
men met dolfijnen niet meer 
aan; het is aangetoond dat 
dit de dieren te veel verstoort. 
 Dolfijnen worden ingesloten 
door meerdere boten en 
er wordt niet meer gerust, 
gezoogd en gegeten. 
espacatalassa.com

Potviswijfjes en hun jongen verblijven hier het 
hele jaar door. De mannetjes trekken heen en 
weer  tussen Pico en de Noordelijke IJszee, van 

het  westen van IJsland tot Noorwegen.

tekst en fotografie 
MARTIN VAN LOKVEN
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38° 28’52” N | 28° 22’ 2” W   

1 Pico is een wild, leeg,
groen eiland waar je 
eindeloos kunt wandelen
langs vulkanen.

2 Het Portugees oorlogs-
schip, prachtig gekleurd
én giftig. Aanraking van
de tot wel dertig meter
lange tentakels veroor-
zaakt brandende pijn.

3 Voor de kust bij Lajes
kun je wel vier soorten
dolfijnen zien, waar-
onder de gestreepte.
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We volgen moeder en kalf op gepaste 
afstand, terwijl Rahel uitleg geeft. ‘Zien 
jullie de richting van de pluim? Een 
potvis heeft één spuitgat links op de 
kop en spuit naar links. Baleinwalvis-
sen hebben twee spuitgaten midden op 
de kop en spuiten recht omhoog.’ Rahel 
deelt haar kennis met veel enthousi-
asme. Zo leer ik dat de vrouwtjes en 
jongen hier het hele jaar door verblij-
ven en dat de mannetjes heen en weer 
trekken tussen Pico en de Noordelijke 
 IJszee, van het westen van IJsland tot 
Noorwegen. En dat potvissen driedui-
zend meter, mogelijk zelfs vierduizend 
meter, diep kunnen duiken om pijlinkt-
vis, hun favoriete voedsel, te bereiken.  

POTVISSEN EN PORTUGESE
OORLOGSSCHEPEN

Een dag eerder ben ik na aankomst 
op Pico naar mijn hotel vlakbij Lajes 
 gereden. Na inchecken en een rondje 
langs de kliffen en drakenbloedbomen 
op het terrein van het Aldeia da Fonte 
Hotel, ben ik ter voorbereiding op het 
walvisspotten even naar Lajes gegaan, 
voor een presentatie door Espaço 
Talassa over potvissen en andere zee-
zoogdieren van Pico. ‘Van de 86 soor-
ten walvissen en dolfijnen die in de 
oceanen leven, zijn er 28 soorten bij 
Pico gezien,’ aldus gids Lynn. Ze ver-
telt vol energie en met een aansteke-
lijk enthousiasme over de verschillen 
tussen tandwalvissen als de potvis en 
baleinwalvissen als de blauwe vinvis. 
Over de gewone vinvis, noordse vin-
vis, bultrug, griend, gewone dolfijn, 
gestreepte dolfijn,  grijze dolfijn, tuime-
laar. Over de  onechte karetschildpad 
uit Florida die hier Portugees oorlog-
schip komt eten, een voor andere die-
ren en mensen uiterst giftig kwalachtig 
dier. En dat ze hier vaak allemaal op 
één dag te zien zijn. Ik en de andere 
aanwezige walvispotters hangen aan 
haar lippen.

Lynn heeft niets te veel gezegd. Op 
mijn eerste excursie de  volgende dag 
kan ik hele vloten Portugese oorlogs-
schepen en meerdere zeeschildpadden 
afvinken. Plus gewone dolfijnen op de 
boeggolf van de boot, twee meter van 
mij af. Gestreepte dolfijnen en tuime-
laars, hoog boven het water uit sprin-
gend, en zelfs een eerste walvis, een 
noordse vinvis. En diezelfde middag 
potvissen.

SLAPEN
Aldeia da Fonte 
Het Aldeia da Fonte Hotel 
op Pico is een duurzaam 
natuurresort in Lajes de 
Pico. De vrijstaande, uit 
vulkanisch gesteente 
 op getrokken gebouwen 
 liggen in een prachtig 
decor van rotsen en laurier 
aan de rotskust op tien 
minuten rijden van het 
centrum. Het is een van 
de vijf groenste hotels van 
Portugal. 
aldeiadafonte.com

WANDELEN
Pico is naast het eiland van 
walvisjagers ook het ‘Ilha 
Montanha’, bergeneiland. 
Op dit steilste en groenste 
eiland van de Azoren zijn 
vele wandelroutes, die 
voeren langs vulkanen, 
over lavavelden en door 
ongerept laurierbos. Een 
beklimming van Pico, de 
hoogste berg van Portugal, 
is een aanrader.

1 Een pad langs
rotskust in de tuin 
van Aldeia da 
Fonte.

2 Reusachtige
boomheide in een 
decor van vulka-
nen.

DOEN
Faial
Een bezoek aan het na 
burige eiland Faial is ook 
de moeite waard. Op 
slechts dertig minuten 
varen van Pico en bij 
 aankomst zie je meteen de 
beroemde muur liggen in 
de haven van Horta, waar 
alle zeezeilers die de oce
aan zijn overgestoken, hun 
naam hebben achtergela
ten. Overnachten doe je in 
B & B Estrela do Atlantico. 
edatlantico.com

2
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BLAUW
Nadat de twee potvissen zijn onder-
gedoken, spreekt de boordradio weer. 
Pedro draait het gas open en we varen 
met hoge snelheid verder de oceaan 
op. Vanuit de vigia, de uitkijktoren 
aan wal, kan Manuel meer dan veertig 
kilometer kijken, ver over onze horizon. 

De motor gaat uit. We liggen stil, 
dertig kilometer uit de kust. ‘Er is een 
blauwe vinvis gezien,’ laat Rahel weten. 
‘Kijk goed om je heen of je een pluim 
ziet.’ Ik speur geconcentreerd en vol 
verwachting het wateroppervlak af. 
Uit de briefing door Talassa-eigenaar 
Serge, voorafgaand aan de excursie, 
begreep ik dat er dit voorjaar nog nau-
welijks waarnemingen van blauwe vin-
vissen zijn geweest. Dat dit het slechtste 
jaar in 25 jaar is voor blauwe vinvissen, 
en baleinwalvissen in het algemeen. 
Dit is misschien wel mijn enige kans 
om het grootste dier ter wereld te zien. 
Dan komt de verlossende kreet. ‘Daar!’ 
Een lichtgrijs eiland verrijst uit het 
water, gevolgd door een eruptie van 
waterdamp. Een blauwe vinvis! Het 
is een indrukwekkend schouwspel, 
om die misschien wel 25 meter lange 
en honderd ton zware kolos boven 
het oppervlak te zien oprijzen. Als in 
een vertraagde film zwemt de gigant 
rustig voor onze boot langs en duikt 
weer onder. Een magische belevenis.  

NET ALS IN EEN FILM
Wanneer we terugvaren naar Lajes 
zijn we getuige van een bijzonder feno-
meen. Dolfijnen hebben een school vis-
sen bijeengedreven tot een zogenaamde 
baitbal, een zilveren bal van vissen, een 

Dan komt de verlossende kreet. ‘Daar!’ Een lichtgrijs 
eiland verrijst uit het water, gevolgd door een eruptie 

van waterdamp. Een blauwe vinvis!

BESTE TIJD
In alle maanden zijn er tien 
tot dertien soorten walvis
sen en dolfijnen te zien. De 
beste tijd is tussen april en 
november. In april en mei 
trekken veel baleinwalvis
sen door en is de kans op 
het zien van een blauwe 
vinvis het grootst. 

BOEKEN
Aanraders zijn Azoren – de 
mooiste kust- en bergwan-
delingen van Rother Wan
delgidsen – en de Guide 
to Marine Mammals of the 
World van de National 
Audubon Society. Talassa 
verkoopt een eigen boekje, 
Dolphins and Whales from 
the Azores.

MUSEA
Museu de Baleeiros in 
Lajes do Pico is een fraai 
walvisvaartmuseum. In 
Madalena is het Museu 
do Vinho, het wijnmuseum 
met in de tuin tientallen 
drakenbloedbomen, een 
mooie stop. 
museu-pico.azores.gov.pt

1
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en er zijn meerdere andere routes die 
de vinvissen kunnen kiezen. Verder 
uit de kust of zelfs ver van de Azoren 
af. Het kan van voedselaanbod afhan-
gen, maar ook van sociale interacties,’  
aldus Sears. 

Ondanks het ontbreken van grote 
aantallen blauwe vinvissen valt het me 
enigszins zwaar om een dag niet de zee 
op te gaan. Maar het is tijd voor wat 
anders. Een rondje eiland, voor natuur 
en cultuur aan land. Voor vulkanen, 
het hoogland, want ook dat heeft Pico 
te bieden.

WALVISVAART EN 
WIJNGAARDEN

De volgende dag start met een bezoek 
aan het Museu dos Baleeiros, het wal-
visvaartmuseum in Lajes. In het fraaie 
en verrassend grote museum zijn boten, 
harpoenen en andere objecten gemaakt 
van walvisbotten en -tanden te zien. 
Op de Azoren werden in het verleden 
potvissen gevangen. De vigia’s waren 
hierbij van cruciaal belang. Werd er 
een walvis gespot, dan werd dat door-
gegeven aan het dichtstbijzijnde dorp 
en voeren kleine boten uit. Het belang-
rijkste deel van de potvis was de kop, 
waarin tot wel duizend liter olie kon 
zitten. Dat werd gebruikt als brandstof 
voor lampen en als smeermiddel, bij-
voorbeeld in horloges. De blubber werd 
gekookt om er ook olie uit te winnen. 
Na de opkomst van aardolie zakte de 
vraag naar walvisolie in. Op de Azoren 
werd de laatste potvis in 1987 gedood.

De volgende stop: de wijngaarden 
bij Criaçao Velha, een uniek land-

reactie van de school ter bescherming 
tegen belagers. Dolfijnen schieten door 
het water, Kuhls pijlstormvogels zwem-
men onder water achter de visjes aan. 
Een vreetorgie. Een spektakel. Alsof je 
met je neus boven op The Making of 
Blue Planet staat.

Dichter bij Pico treffen we nog een 
school grijze dolfijnen en een school 
grienden,  met ruim zes meter en stom-
pe kop lijken het bijna walvissen. Er is 
in dit deel van de Atlantische Oceaan 
genoeg te eten voor al die kolossale 
dieren. Het mariene ecosysteem van de 
Azoren wordt gevoed door de Warme 
Golfstroom die in rijke voedingsstof-
fen voorziet, waarin plankton, krill, 
vissen en pijlinktvissen goed gedijen. 
Perfect voor hongerige walvissen, dol-
fijnen, roofvissen en Kuhls pijlstorm-
vogels. Deze laatste broeden massaal 
op de Azoren, met wel een half miljoen 
broedparen, vijftig tot tachtig procent 
van de totale populatie. Overdag zijn ze 
op zee, ’s avonds gaan ze aan land naar 
hun nesten. En een bizar geluid dat ze 
daar maken! De eerste avond in wist 
ik niet wat ik hoorde: jammerende, 
nasale, blaas- en kwaakklanken overal 
rondom het hotel.

MINDER BLAUW
De komende dagen staan in het teken 
van walvissen. Potvissen, noordse vin-
vissen, gewone vinvis, ze laten zich 
allemaal goed zien. Maar het blijft bij 
die ene blauwe vinvis. Dat was in 2018 
anders, vertelde Serge. Toen werden er 
per dag soms wel tien blauwe vinvissen 
gezien. In heel 2018 werden zelfs 72 
nooit eerder waargenomen exempla-
ren gezien.

Via Skype heb ik kort contact 
met Richard Sears, een Amerikaanse 
wetenschapper en een absolute autori-
teit op het gebied van de blauwe vinvis. 
Hij heeft geen idee waarom er dit jaar 
zo weinig worden gezien. ‘Pico is maar 
een klein punt in de Atlantische  Oceaan 

Op mijn eerste excursie kan ik hele vloten Portugese oorlogs-
schepen en meerdere zeeschildpadden afvinken. Plus gewone 
dolfijnen op de boeggolf van de boot, twee meter van mij af, 

en zelfs een eerste walvis, een noordse vinvis.

1 Een groep gewone dol-
fijnen zwemt op de 
boeggolven van de boot.

2 Walvisspotter Manuel in
Vigia da Queimada, een
uitkijktoren uit de tijd
van de walvisjacht.

3 Een Atlantische rode 
rotskrab.

4  Een onechte karetschild-
pad. 
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Een potvis duikt 
tot wel  drieduizend 
meter diepte, op 
jacht naar onder 
meer pijlinktvis. 



schap en Unesco-werelderfgoed waar 
al sinds de vijftiende eeuw wijn wordt 
verbouwd. Muurtjes van vulkanisch 
gesteente beschermen de wijnranken 
tegen de zeewind. 

Van de wijngaarden rij ik naar de 
Gruta das Torres, een systeem van lava-
tunnels met een totale lengte van ruim 
vijf kilometer. Een excursie voert enke-
le honderden meters het diepe zwart in. 
Een must, tenzij je tunnelvrees hebt. 
Na de anderhalf uur durende excursie 
rij ik omhoog, het hoogland in. Langs 
de karakteristieke puntige vorm van de 
hoogste vulkaan – Pico bestaat uit meer 
dan honderd vulkanen en vulkaantjes 
– ligt Montanha do Pico. Pico is een 
wild, leeg, groen eiland waar je einde-
loos kunt wandelen en je je nog alleen 
kunt voelen. Ik geniet van metershoge 
boomheide, uitgestrekt sparrenbos, 
laurierbossen, vulkaanmeertjes, koei-
en in grasland. Een buizerd, naam gever 
van de eilandengroep, zweeft over de 

boomheide. De bemanningen van de 
eerste schepen die op de eilanden stuit-
ten, zagen grote aantallen roofvogels en 
dachten dat het haviken waren, açores 
in het Portugees.

Aan het einde van de dag is duide-
lijk dat Pico een eiland van muurtjes is. 
Ze staan niet alleen rondom de wijn-
ranken in het westen, de muurtjes zijn 
overal, van zeeniveau tot hoog in de 
bergen. Het is wellicht de enige manier 
geweest om stenen op te ruimen en 
ruimte te maken voor landbouw. Er 
wordt gezegd dat als je alle muurtjes op 
Pico achter elkaar legt, je twee keer de 
wereld rond kunt. Ik geloof het meteen. 

MEER BLAUW
Ik ben de volgende dag nog niet binnen 
bij Talassa voor mijn laatste excursies 
of ik hoor: ‘Waar was je gisteren? Het 
was geweldig!’ Natuurlijk: één dag niet 
de zee op en er worden víér blauwe 
vinvissen gezien. ‘En een springende 
potvis.’ Gevierd met champagne, zoals 
dat gaat bij het zien van een sprong. Ik 
moet denken aan het verhaal van de 
filmcrew van de vijftig miljoen euro 
kostende natuurdocumentaire Océans 
van de Franse regisseur Jack Perrin. 
Tien dagen lang werden er bij Pico 
geen blauwe vinvissen gezien, waarop 
de crew hun recht op vrije dagen liet 
gelden en de oversteek naar buureiland 
Faial maakte voor een paar dagen ver-
lof. Juist toen doken er bij Pico meerde-
re blauwe vinvissen op. Net díe ene dag. 
Het is wellicht een soort Pico’s Law: als 
je denkt dat je een dag zonder zee kunt, 
doe er dan vooral toch nog één – grote 
kans dat je blauwe vinvissen ziet.

Ik ben de volgende dag nog niet binnen bij Talassa voor 
mijn laatste excursies of ik hoor: ‘Waar was je gisteren? Het 
was top!’ Natuurlijk: één dag niet de zee op en er worden 
víér blauwe vinvissen gezien. ‘En een springende potvis.’

Martin van Lokven is fotograaf en schrijver.  
Eerder maakte hij voor Traveler reportages over 
Tanzania (2/2016) en Sri Lanka (2/2018). 

Traveler reisde met All for 
Nature Travel, specialist 
in wildlifereizen over de 
hele wereld. Wat walvissen 
zien betreft, is Pico het 
 beste eiland op de Azoren. 
All for Nature heeft verschil
lende whale-watching
reizen naar Pico (vanaf 499 
euro per persoon exclusief 
internationale vlucht). 
Meer informatie vind je op 
allfornature.nl. Daar lees 
je ook wat All for Nature 
doet aan duurzaamheid 
en natuurbescherming en 
hoe jouw reis direct bij
draagt tot de bescherming 
van de zeezoogdieren op 
de Azoren.

ZO KOM JE ER
Het ongerepte Pico is 
moeilijk te bereiken en 
een overstap in Lissabon 
is onvermijdelijk. Traveler 
vloog met TAP Air Portugal 
vanaf Amsterdam met 
overstap in Lissabon. Drie 
keer per week gaat er een 
directe vlucht van Lissabon 
naar Pico. Op andere 
dagen heb je een extra 
overstap nodig. 

VERVOER
Overnacht je in Lajes en 
kom je voor de walvissen, 
dan kun je prima zonder 
huurauto uit de voeten. Er 
zijn voldoende georgani
seerde excursies met ver
voer, maar wie graag zelf 
rijdt kan terecht bij Aut 
atlantis. autatlantis.com

IN MEMORIAM 
Afgelopen december is Serge Viallelle, medeoprichter 
van Espeço Talassa, onverwacht overleden.
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