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Alto Douro
Wijnregio als werelderfgoed

Met de hand en de schop
veranderden de wijnboeren
de steile en ruige bergen
in een indrukwekkend 
landschap met een prachtig 
lijnenspel
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Alto Douro
De Portugese wijnregio Alto Douro, langs de 
Douro-rivier, is de perfecte bestemming voor  
een korte vakantie. Je gaat erheen voor  
de indrukwekkende vallei, de historische 
stationnetjes, de betegelde restaurants en  
de sfeervolle quinta’s – en niet te vergeten de 
verrukkelijke wijnen en porten.
Tekst en foto’s Jaap Scholten

E
en markies met dictatoriale trek-
jes bepaalde ergens in de 18e 
eeuw de grenzen van het wijn-
gebied Alto Douro. De herkomst 
van de portwijn moest worden 
gegarandeerd en de handel erin 
gestimuleerd. Het bleek een 
gouden greep, want de opmars 
was niet meer te stuiten. Het 
betekende ook het begin van 

een totale metamorfose van het Douro- 
landschap. Generaties wijnboeren en hun 
families veranderden, met de hand en de 
schop, bij weer en wind, de steile en ruige 
bergen langs de rivier in duizenden terras-
sen; een indrukwekkend en heroïsch staal-
tje mensenwerk. Het landschap is dermate 
uniek dat het in 2001 een plaats kreeg op de 
Werelderfgoedlijst van Unesco.

Eindeloze wijngaarden
Het verhaal gaat dat de Portugezen en 
Spanjaarden in de 16e eeuw expres sche-
pen vol port en sherry in handen van piraat 
Sir Francis Drake lieten vallen, om zo de 
Engelsen aan de drank te krijgen – en 
ogenschijnlijk met succes. De Engelsen 
stortten zich massaal op de port, zowel als 
consument als als handelaar ter plaatse. 
Veel porthuizen hebben Engelse roots. De 
exportcijfers naar Nederland liegen er ove-
rigens ook niet om, maar: ‘In tegenstelling 
tot andere landen leggen de Hollanders 
niet zo snel €45 neer voor een 20 jaar oude 
Tawny’, zegt een lokale insider, om daar 
fijntjes aan toe te voegen: ‘Jullie weten niet 
wat je mist.’
De Alto Douro, wat in het Portugees zoiets 
als de ‘bovenloop van de Douro’  betekent, 

alto douro
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Alto Douro  
kort

Gem. prijs  
hotelkamer* 

€114 

Gem. dag.
maximum-

temperatuur
mei/okt**

18/28 °C 

Gem. prijs 
retourvlucht 

€150
 

Musea/ 
bezienswaardig-

heden

€4-€6

Wijnregio als werelderfgoed

is het herkomstgebied van port. Dit 
wijngebied, dat grofweg tussen het dorp 
Barqueiros en de grens met Spanje ligt, is 
enorm uitgestrekt, maar slechts een klein 
deel ervan is geautoriseerd om portwijn 
te produceren. De rest is voor de ‘gewone’ 
Douro-wijnen. Alles is onderworpen aan 
de strenge reglementen en het wakend oog 
van het prestigieuze Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto, het Douro- en port-
wijninstituut in de stad Porto. 
Het landschap van de Alto Douro is een 
plaatje. De rivier gaat kilometers lang door 
een vallei, die smal en steil en af en toe 
breed en weids is. Op de bergen en heu-
vels wisselen eindeloze wijngaarden en 
stukken bos elkaar af. Hier en daar ligt een 
eenzame quinta (wijnlandgoed), een dorp 
of een half verlaten gehucht. De ultieme 
bestemming dus voor een weekje genieten: 
varen over en treinen langs de Douro, een 
beetje ronddwalen door sfeervolle dorpen, 
een 30 jaar oude port proeven, wegdromen 

Duizenden eikenhouten 
vaten liggen in de  kelders in 
Vila Nova de Gaia tegenover 
Porto; in het grote vat rechts 
rijpt Ruby port  
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bij een miradouro (uitzichtpunt over de 
rivier), lekker eten, en overnachten op een 
sfeervol landgoed.

Portbaron Forrester
De Douro is tegenwoordig een vrij rustige 
rivier, maar dat is niet altijd zo geweest: op 
oude beelden in het Douro-museum in 
Peso da Régua vechten stoere schippers 
tegen de stroming. Dat was de Douro 
voordat stuwdammen en sluizen de rivier 
enigszins in bedwang kregen.
Het meest beruchte stukje rivier was de 
Cachão da Valeira, tussen Tua en Pocinho, 
een smal en bochtig traject met torenhoge 
rotspartijen waar de rivier zich doorheen 
perst. Schipbreuk was er aan de orde van 
de dag, en dat overkwam, met fatale afloop, 
ook portbaron Joseph Forrester, een legen-
darische pionier in de geschiedenis van de 
portwijn. Hij kwam begin 19e eeuw naar 
Porto, zijn oom was mede-eigenaar van 
porthuis Offley. De charismatische Joseph 
was al snel geïntegreerd, bracht de Alto 
Douro gedetailleerd in kaart, en schreef 

een essay, A Word or Two on Port Wine!, 
Engelser kan zo’n titel ook weer niet, met 
vooruitstrevende ideeën over zo ongeveer 
alles wat ook maar iets met port te maken 
heeft. Hij werd door de Portugese koning  
in de adelstand verheven.
De Valeira-stuwdam heeft de Cachão ge-
temd. Wil je dit stukje rivier van dichtbij 
zien, dan zul je met de boot of de trein 
moeten, want wegen zijn er nauwelijks. 
Een alternatief is de Miradouro de São 
Salvador do Mundo bij het dorp São João 
da Pesqueira. Vanaf de berg, waarop een 
heiligdom tussen oeroude eiken ligt, heb  
je een fantastich uitzicht op de vallei.  
Fantastisch, ja, maar het kan er in de zomer 
zo bloedheet zijn dat zelfs de kurkeiken er 
het loodje dreigen te leggen. Gelukkig is  
er een koele bron. Met een beetje geluk,  
of een goede timing, zie je ver beneden  
je de trein een tunnel in verdwijnen.  
Het lijkt vanuit de hoogte net een model-
spoorbaan. 

De gouden bocht 
De gouden bocht van de Alto Douro, de 
Cima Corgo, ligt tussen Peso da Régua 
en São João da Pesqueira, met Pinhão als 
centrum. Hier vind je de meest prominente 
quintas: Seixo (Sandeman), Roêda (Croft), 
Carvalhas (Real Companhia Velha), Bom-
fim (o.a. Graham’s) en Noval. De grote 
jongens dus. De meeste quintas kunnen 
worden bezocht.
Peso da Régua is de poort tot de Alto 
Douro, maar is allesbehalve een pittoresk 
wijnstadje. Behalve een enkele quinta en 
het Museu do Douro, dat een heel com-
pleet beeld geeft van rivier en wijn, is er 
weinig te beleven, en het enorme autosnel-
wegviaduct is een ware dissonant in een 
werelderfgoedlandschap.
Dan beter naar Pinhão, gewoon een 
gezellig, bedrijvig stadje en het perfecte 
 uitgangspunt voor de Alto Douro. Volop 
quintas in de buurt, volop mooie accom-
modaties, een vaste aanlegplaats voor 
rondvaartboten en cruiseschepen, en een 
juweel van een stationnetje, waar op 24 
 tegeltableaus de wereld van de port is uit-
gebeeld. In de haven ligt nog een enkele 
rabelo voor anker, het markante schip 
waarmee eeuwenlang de wijn van de Alto 
Douro werd verscheept naar de kelders 
in Vila Nova de Gaia, tegenover Porto, om 
daar te rijpen, gebotteld en verkocht te 
worden. Tegenwoordig doen ze het goed 
als rondvaartboot of nostalgisch decor.

Het Mateuslandgoed
prijkt op het etiket 
van de beroemde 
gelijknamige rosé

Met de trein kom je 
op plekken waar geen 
wegen zijn 

HET MATEUS-ETIKET
Vlak bij het stadje Vila Real, 
nog geen 20 minuten over de 
snelweg vanaf Peso da Régua, 
ligt het landgoed Mateus: een 
begrip in Portugal én daarbui
ten, omdat het landhuis sinds 
jaar en dag het etiket siert van 
Mateus Rosé. De beroemde 
wijn, in de nog beroemder 
bolvormige fles, veroverde 
sinds de jaren ’60 langzaam 
maar zeker het noorden van 
Europa. Overigens hoor je als 
eerste op de rondleiding 
dat de enige connectie 
tussen Mateus en de wijn 
het etiket is: er is nog nooit 
een druppel Mateus Rosé 
op het landgoed ge
botteld. Een bezoek 
aan het landgoed, 
met prachtige tui
nen, is meer dan de 
moeite waard.

Spoorwegromantiek in 
optima forma: met een
fluitende stoomtrein 
door het dal van de Douro
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Spoorwegromantiek
Bestaat spoorwegromantiek nog? Zo’n 
lijn waar een fluitende trein door een 
weergaloos landschap rijdt en stopt bij 
romantische stationnetjes vol geraniums 
en oleanders, versierd met tegeltableaus? 
Met een cafeetje en gietijzeren bankjes op 
het perron? Zo’n station waar vertragings-
stress niet bestaat, en waar een echte chefe 
de estação met de pet op en een rode vlag 
de trein verwelkomt? Ja, het bestaat nog. 
De spoorlijn heet de Linha do Douro, het 
landschap heet de Alto Douro, en de al dan 
niet bemande stations heten Pinhão, Tua, 
Ferrão en Covelinhas. De romantiek straalt 
er van alle kanten vanaf.
De Linha do Douro werd eind 19e eeuw 
aangelegd om de Dourovallei beter toegan-
kelijk te maken voor zowel mens als wijn. 
Het transport van de vaten per rabelo was 
te langzaam, schipbreuk aan de orde van 
de dag, en na een lange reis miste er ook 
wel eens wat wijn uit de vaten... De Douro-
lijn begint in de stad Porto en eindigt in 
Pocinho, ver in het binnenland. Wij koch-
ten een kaartje van Peso da Régua naar 

Pocinho, zonder twijfel het mooiste traject. 
Ons advies: ga er lekker voor zitten en laat 
alles relaxed aan je voorbijglijden. En geen 
paniek als de stoel niet in de rijrichting 
staat: je klapt simpelweg de leuning om.
Maar ook de Douro-spoorlijn is onderhevig 
aan de eeuwige vooruitgang. Ruim 15 jaar 
geleden zaten we ook in de trein: toen kon 
je nog uit het raampje hangen om frisse 
lucht in te ademen en in een bocht een 
mooie foto te nemen. Dat is er niet meer 
bij; alle ramen zijn dichtgeschroefd en een 
airco laat de mediterrane warmte buiten. 
Voor de nostalgici onder ons rijdt er in het 
hoogeizoen tussen Peso da Régua en Tua 
nog wel een stoomtrein zonder airco, met 
open wagons, veel folklore en zwarte rook.

Moscatel
Ga ook eens een dagje weg van de Douro. 
Je komt ongetwijfeld leuke verrassingen te-
gen. Zo prijzen wij ons nog steeds gelukkig 
dat ergens op een kruispunt in the  middle 
of nowhere zowel Michelin als Google 
Maps ons in de steek lieten, waardoor we 
per ongeluk terechtkwamen in Favaios.  

Lamego; de klim naar de 
kerk Bom Jesus is een must

LAMEGO 
Wie in de Alto Douro echt stedenschoon zoekt, moet naar Lamego. 
Een Moorse burcht, een kathedraal, statige gebouwen van onver-
valste Portugese snit, een bedevaartkerk waarvoor je 686 treden 
moet klimmen en een oergezellig centrum maken het een leuke 
bestemming voor een halve dag. En ook hier: wijn. Lamego is de 
stad van de Raposeira, zeg maar de Portugese champagne. 

Quinta do Bomfim is een 
prominente portbodega;
hier komt onder andere 
Graham’s vandaan

INSIDER 

Puri Fernandes 
Amerikaanse in 

Portugal; eigenaar 
Doces da Puri

‘Ik woon in Param-
bos; de Alto Douro is 
mijn achtertuin. De 
veranderende kleu-
ren van de wijngaar-
den en de geur van 

de wijnpers zijn 
zeldzame traktaties 
voor de zintuigen.’
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alto douro

Het dorp is niks meer dan een witte punt 
op de kaart, maar produceert een muskaat-
wijn (moscatel in het Portugees) die regel-
matig een wijnmedaille in de wacht sleept. 
Een bezoek aan het opvallend modern 
vormgegeven museum, dat schuilgaat ach-
ter de façade van een statig paleis uit lang 
vervlogen tijden, wordt een ontdekkings-
reis langs de geheimen van de prijswinnen-
de muskaatwijn; een glaasje is inbegrepen 
in de toegangsprijs.
Na het museumbezoek lokt de Adega de 
Favaios, de plaatselijke wijncoöperatie. 
Alles is op en top verzorgd. Je bent nog  
niet binnen of er staat al een koel glaasje 
Favaios Reserva voor je neus, en dat gaat  
– en slaat – er bij 38 graden goed in. De 
oude kelders boezemen ontzag in. Daar  
ligt de moscatel in vaten: 2 jaar, 10 jaar,  
40 jaar – en het wordt alleen maar beter, 
 geduld is zo een schone zaak. Voor €2, 
gratis als je de indruk wekt iets mee naar 
huis te nemen, kun je ook nog de Favaios 
10 Years proeven, met een bouquet van 

sinaasappelen en gedroogde abrikoos.  
De topwijn uit de collectie is de Single 
 Harvest 1980: rich in aromas, full-bodied, 
nicely balanced, fresh and elegant en ge-
maakt voor true lovers. Die mogen €95 
neertellen voor 50 cl goddelijk vocht in  
een designfles.

Pão e vinho
Maar het is niet alleen moscatel wat de klok 
slaat in Favaios. Het dorp presenteert zich 
als ‘Favaios, pão e vinho’, brood en wijn,  
en het brood is zo mogelijk nog unieker dan 
de wijn. Een bezoek aan de bakkerij van 
mevrouw Da Souza – ze kneedt deeg sinds 
haar zevende – maakt meteen duidelijk 
waarom. Je stapt een eeuw terug in de tijd, 
en misschien wel twee. Uit de op hout ge-
stookte oven uit haar grootvaders tijd komen 
twee soorten brood: groot en klein; voor de 
hele week of alleen voor vandaag. Uiteraard 
mag ook hier worden geproefd, met een 
beetje roomboter en uiteraard een glaasje 
moscatel erbij.   

PORT IN HET KORT
Alle port is versterkte wijn. 
Tijdens de fermentatie van de 
druiven wordt wijnalcohol 
toegevoegd, waardoor het 
gistingsproces vroegtijdig 
stopt. Het gevolg is een zoete
re wijn met een hoger alcohol
percentage. 
De belangrijkste onderlinge 
verschillen op een rij.

Gerijpt op hout of op de fles?
Ruby (2-3 jaar), Tawny (2, 10, 
20, 30 of 40 jaar), Reserve (4-7 
jaar), Colheita of Single Har
vest (vanaf 7 jaar) en Late 
Bottled Vintage (LBV, 4-6 jaar) 
zijn houtgerijpte soorten port 
die worden gebotteld wan
neer ze klaar zijn om te drin
ken. Ze rijpen niet verder op 
de fles en worden met de tijd 
dus ook niet beter. (Single 
Quinta) Vintage rijpt maar 
twee jaar op hout, wordt dan 
gebotteld en rijpt verder op de 
fles, soms decennialang.

Singleyear of Blend?
Colheita, Single Harvest, LBV 
en Vintage zijn wijnen van 
maar één oogstjaar. Single 
Quinta daarnaast ook nog 
eens van maar één quinta.  
Alle andere soorten port zijn 
blends, een vermenging van 
verschillende jaren.

Groot of klein vat?
Ruby rijpt (kort) in een groot 
wijnvat, vaak ook in roest
vrijstalen vaten, waardoor er 
minder oxidatie optreedt en 
de wijn roder blijft.  
De andere soorten rijpen  
in pipas, kleinere vaten, en  
worden door relatief meer 
contact met de lucht bruiner 
van kleur.
En dan zijn er nog de bekende 
uitzonderingen op de regel, 
plus de nodige factoren die de 
ene 10 Years van de andere 
onderscheiden: de druiven, de 
ligging van de wijngaard, de 

voorkeuren van de wijnmaker, 
enzovoorts. 
Witte port en de nieuwste 
vinding, Rosé port, zijn weer 
een verhaal apart.

Voor in de koffer 
Richtprijzen per fles:  
Ruby of Tawny port €4,50,  
Reserva €8,50, 10 Years €20, 
20 Years €40, Graham’s Single 

Harvest 1975 €275, goede 
Dourowijn €7,50, Favaios 
Reserva €10.

Meer informatie
The pocket guide to port van 
Jonathan Goodall; de website 
van het Instituto dos Vinhos 
do Douro e do Porto: ivdp.pt; 
en het Museu do Douro in 
Peso da Régua.

Het levendige Pinhão is 
de porthoofdstad van de 
Alto Douro 
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Onze tips Alto Douro

OVERNACHTEN
Wij waren erg enthousiast 
over Turismo de Habi-
tação: authentieke en 
sfeervolle B&B’s in oude 
quintas en landhuizen. De 
meeste hebben hooguit 
tien kamers, dus bijtijds 
boeken is aan te bevelen. 
Avondeten kan vaak ook, 
maar alleen voor gasten 
en van tevoren melden. 
De meeste accommoda-
ties zijn aangesloten bij 
Solares de Portugal. 
 Minimum- en maximum-
prijzen voor tweeper-
soons  kamer met ontbijt. 

1 Quinta da Veiga
Perfect verzorgde B&B in 
een karakteristieke, wel 
iets geïsoleerd gelegen 
quinta, omringd door ei
gen wijngaarden en een 
fantastisch uitzicht over 
de Douro. Het (onbeman
de) treinstation Ferrão, 
tussen Peso da Régua en 
Pinhão, ligt vlakbij. Met de 
trein is het 8 minuten naar 
Pinhão, maar over de weg 
25. Zeven ruime, moderne, 
rustieke kamers; zwem
bad aanwezig. Prima ont
bijt; avondeten alleen voor 
gasten. €90-110, diner €30 
+351 254 400 149, 
 solaresdeportugal.pt

2 Casa do Visconde de 
Chanceleiros
In het dorp Chanceleiros, 
dicht bij Pinhão. Een histo
risch landhuis met chique 
ingerichte kamers, gezel
lig terras en mooie tuin 
met zwembad. Alles in 
aristocratische stijl.  
Ontbijt met huisgemaakte 
producten. €135-170, diner 
€38, +351 254 730 190, 
chanceleiros.com

3 Casa de Casal de  
Loivos
In het dorp Loivos, hoog 
boven Pinhão. Achter de 
wat gesloten gevel (zie 
foto linksonder) gaat een 
fantastisch landhuis schuil, 
met een oudchique sfeer 
en een uitzicht over de 
Douro dat, volgens de ei
genaresse, door de BBC 
werd uitgeroepen tot één 
van de  zeven mooiste uit
zichten ter wereld. Zes ele
gante kamers, prachtig ter
ras en zwembad. 
€110, + 351 254 732 149, 
casadecasaldeloivos.com

4 Casa das Torres  
de Oliveira
Een onvergetelijk adres; de 
zes kamers worden vaak 
lang van tevoren geboekt. 
Een op en top Portugees 
kasteel (foto boven) om
ringd door eigen wijngaar
den; sinds 1740 het trotse 
bezit van de familie Souza 
e Faria. Alles ademt de 
sfeer van het verleden.  
Het huis bottelt haar eigen 
portwijn. Prima kamers, 
uitstekend restaurant voor 
de gasten, met zwembad, 
€80-90, +351 254 336 743, 
solaresdeportugal.pt

5 Casa de Vilarinho  
de S. Romão
Prachtig landhuis bij het 
dorp Sabrosa. Geopend  
in 2002 door Cristina van 
Zeller, een Portuguese met 

Nederlandse roots. Zes 
stijlvol gemeubileerde en 
vormgegeven kamers. 
Grote tuin, aangenaam  
terras en zwembad. 
 Uit stekende keuken.  
€90, +351 259 930 754,  
casadevilarinho.com

BESTE REISTIJD
Voorjaar, zomer of najaar is 
de beste tijd om de Alto 
Douro te bezoeken. In de 
zomer kan het wel erg 
warm worden: 40 graden 
is geen uitzondering. Wie 
de wijnpluk wil meemaken, 
moet in september gaan. 

VERVOER
• De afstand Utrecht Porto 
per auto via Bordeaux be
draagt 2045 kilometer.
• Het dichtstbijzijnde vlieg
veld is Porto. KLM, TAP 
Portugal, Transavia en 
 Vueling vliegen recht

streeks vanaf Schiphol. 
 Retourtickets vanaf €180, 
exclusief bagage. 
Ryanair vliegt vijf keer per 
week vanaf Eindhoven; 
 retour vanaf €120 inclusief  
bagage.
• Een auto huren in de 
compacte klasse bij de 
grotere maatschappijen 
(Hertz, Avis, Europcar) op 
het vliegveld van Porto 
kost in het hoogseizoen 
ongveer €380 per week 
allin.

EROPUIT
Musea en bezienswaardig
heden €4-6; Casa Mateus 
€11; porthuizen (quintas) 
€0-15; historische trein 
 RéguaTua €42,50 retour, 
kinderen tot 12 jaar €19; 
Dourocruises 2 uur €20,  
1 dag €60 en 2 dagen €160. 

REISGIDSEN
Goede Nederlandstalige 
reisgidsen zijn de Capitool 
(2015, €29,95) en De Groene 
Gids van Michelin (2014, 
€24,95), beide van (heel) 
Portugal. 
Specifieke (wandel)gidsen 
over de Dourostreek zijn al
leen in het Duits of Engels 
verkrijgbaar. 

Een uitstekende kaart is de 
Michelin 591 Portugal Norte.

PRIJSNIVEAU
Espresso €0,60, koffie met 
melk €1, glas tapbier €1,20, 
glas wijn vanaf €1,20, glas 
Witte, Ruby of Tawny port 
€1,50 en 10 Years port €4. 
Eten in restaurants is goed
koper dan in Nederland,  
en met name de wijn erbij. 
Veel restaurants bieden 
hoofdgerechten aan in 
meia dose (halve porties), 
en dat is vaak al meer dan 
genoeg. 
Soep €2, voorgerecht €4
10, hoofdgerecht €15, 
 dessert €3-5; huiswijn €5 
(0,5 l) of €8 (1 l), fles wijn 
vanaf €10.

MEER INFORMATIE
De Alto Dourostreek is 
goed ingesteld op de 
 toerist. In veel musea  is 
 i nformatie in het Engels. 
Alle grotere plaatsen 
 hebben een VVVkantoor 
en ook de quintas zijn  
vaak uitstekend geïn
formeerd over het toe   
ris tische aanbod in de 
streek.  
Uitgebreide informatie  
op visitportugal.com.

Van onze expert
Jaap Scholten

‘In de Quinta do Bomfim wordt o reporter holandês even 
apart genomen. Of hij misschien iets echt speciaals van het 
huis wil proeven? Er komt een Graham’s Single Harvest uit 
1975 uit de kast. Het is alsof de intensiteit van 100 flessen  
in 1 geconcentreerd is, en aan de afdronk komt geen eind. 
Een levensgevaarlijk drankje, want die 20 Years, toch ook 
niet mis, smaakt daarna maar heel gewoontjes.’

Casa de Casal de Loivos

Casa das Torres 
de Oliveira




