
TOURS & TIPS

TENERIFE

ONDERGRONDS - DE ‘GROT VAN  
DE WIND’ IN ICOD DE LOS VINOS

IN HET BEZOEKERSCENTRUM
De expeditie begint bij het bezoekerscentrum 
(Centro de Visitantes) 4 : bioloog Francisco 
Rosa licht aan de hand van informatieborden 
en modellen toe, hoe de 17 km lange grot is 
ontstaan. Zo’n 27 duizend jaar geleden barstte 
de Pico Viejo, de ‘oude top’ naast de Teide, uit. 
De gloeiendhete lavastroom walste over de 
steile hellingen naar beneden richting de 
noordelijke kust. Terwijl de bovenste laag van 
de vuurtong dankzij de lucht snel afkoelde, 
bewoog de hete stroom zich ‘onderhuids’ 
verder. Toen de Pico Viejo kalmeerde en geen 
vuur meer spuwde, vloeide de laatste lava weg. 
Wat achter bleven waren de lege tunnels. Niet 
zonder trots meldt Francisco dat de Cueva del 
Viento de op vier na langste grot van de wereld 
is; de vier langste liggen allemaal op Hawaï. 
Vervolgens licht hij toe wat het onderscheid is 
tussen snelle en stroperige lava – voor wat 
betreft uiterlijk en gedrag. Hij gaat ook in op de 

dierenwereld van de grotten, want enkele 
insecten hebben in de eeuwige duisternis een 
paar merkwaardige eigenschappen ontwikkeld. 
Aangezien hun ogen nergens toe dienden zijn 
die nagenoeg verdwenen, in plaats daarvan 
‘zien’ deze insecten met hun gevoelige achter - 
poten. Na een korte film over de grootste 
vulkanen van de wereld, gaat u met een busje 
het landschap in. Na 5 min. rijden komt u aan 
bij een kleine kloof, waarna u te voet verder 
gaat. Over een verharde weg door de 
weelderige vegetatie is het ongeveer een 
halfuur lopen naar de ingang van de grot. 

IN DE GROT
Uitgerust met een beschermende helm gaat het 
vervolgens de grot in. U loopt slechts 500 meter 
naar binnen. Dat klinkt als een kort stukje maar 
door de duisternis lijkt het veel verder. Direct 
vanaf het begin voelt u een lichte bries, die de 
rest van de tocht niet zal verdwijnen, en u 

Wilt u de ondergrondse wereld van Tenerife verkennen? Maak dan een wandeling 
door een van de langste vulkanische tunnels van de wereld. Loop door gangen die  
uit meerdere verdiepingen bestaan en langs bizarre rotsformaties. Met wat geluk  
ziet u ook grotwezens - dieren die in de eeuwige duisternis hun zicht en huidpigment 
hebben verloren. 

Centro de Visitantes 4 : Barrio Cueva del 
Viento/Los Piquetes 51 (met de auto volgt u 
vanuit het centrum van Icod de los Vinos de 
bordjes ‘Cueva del Viento’), di.-za. 9-16 uur,  
www.cueva delviento.net, entree € 10, 
kinderen 5-14 jaar halve prijs (kinderen jonger 
dan 5 jaar worden niet toegelaten). 

Rondleidingen: excursies in het Duits of Engels 
in groepen van max. 14 personen starten om 
10, 12 en 14 uur, reserveren verplicht  
(tel. 922 81 53 39, info@cuevadelviento.net). 
De rondleiding duurt 2 uur, waarvan 1¼ uur  
in de grot. Stevige schoenen en een lange  
broek zijn een ‘must’. Geen rugzak of grote tas 
meenemen. Mensen met claustrofobie of die 
minder goed ter been zijn, zullen weinig plezier 
aan de tocht beleven. 

Direct voor de grot zit de Taberna Cueva del 
Viento 2  van Julio en Mari. Hier kunt u genieten 
van tapas of een stevige schotel met konijnen-
vlees, daarbij schenkt men wijn uit de bodega 
van de familie (Los Piquetes 40, tel. 922 81 45 95, 
di.-zo. 8-22 uur, ca. € 10).

INFORMATIE

ETEN EN DRINKEN

beseft dat de grot hieraan haar naam dankt. 
Met uw zaklamp valt er in deze onderaardse 
wereld allerlei wonderlijks te zien. Lava is aan 
het plafond in druppels gestold en is aan de 
rand van de tunnel in veelkleurige banden naar 
beneden gevloeid. Op sommige plekken heeft 
de lava zelfs inspirerende glijbanen gevormd. 
Op weer andere plaatsen ziet u versteende 
terrassen, waardoor u goed kunt inschatten in 
hoeveel dikke lagen de lava hier ooit door de 
tunnel stroomde. Bijzonder indrukwekkend zijn 
de plekken waar het zich als een waterval over 
steile trappen bewoog en verder naar beneden 
‘meertjes’ vormde. Francisco legt uit hoe de 
lava door zijn enorme massa, de hitte en de 
immense druk de tunnel waar het doorheen 
stroomde steeds verder forceerde. Als er niet 
genoeg ruimte was dan brak ze met onvoor- 
stelbare kracht door de rotsen heen en hervatte 
haar weg door de nieuw gevormde kanalen. Als 
de gloeiende lava zich ophoopte, dan spoot het 
zelfs omhoog, zodat er ook verticale schachten 
werden gevormd. Aan de oppervlakte werd dan 
zoveel lava afgezet, dat het tunneldak door het 
enorme gewicht instortte. Met als resultaat een 
drie verdiepingen hoog labyrint dat nog 
grotendeels onontdekt is. Voordat u terugkeert 
naar het bezoekerscentrum kijkt u vanaf een 
terras tot ver in de diepte.

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-tenerife.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


