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Reisgegevens:   

Vluchtschema Vueling (Código de reserva: LD5ZFK)  

VY 8355 Amsterdam – Bilbao V. 13.10 A. 15.20 

VY 8354  Bilbao – Amsterdam V. 14.20 A. 16.25 

 

Hotel Bilbao Jardines, C/ JARDINES Nº 9 

Ons hotel ligt in het Casco Viejo, het oudste deel 

van de stad, op loopafstand van het station, de 

kathedraal en het Guggenheim. Het is een modern 

hotel met 32 kamers. We ontbijten in het hotel.  

Er is gratis Wi-Fi. Vanaf het vliegveld kunnen we een 

taxi naar het hotel nemen. Het dichtstbijzijnde 

metrostation is Casco Viejo op 400 meter afstand.  

 

Dagplanning 

Jueves: 17.00 Estirar las piernas, tomar algo en el Casco Viejo, Plaza 

Nueva  

  20.00 Cenar juntos 

Viernes: 08.30 Caminando para el Monte Archanda en funicular 

  11.00 Museo Guggenheim, visita 

  15.00 Tarde libre  

  20.00 Cenamos juntos 

Sábado:  09.00 Casco Viejo, ruta a pie 

  11.00 Visita del Mercado de Ribera 

  13.00 Bilbao más moderno 

  16.00 Tarde libre 

Domingo: 09.00 Mercado de flores, Paseo del Arenal 

             Mercado Plaza Nueva 

  11.00 Salimos para el aeropuerto 

Extra  Museo de Bellas Artes 

  Boottripje over de Nervión 

  Museo de Pasos 

  Museo Vasco de Bilbao

Escudo de la Casa de Haro, del  fundador  
de la ciudad, Diego Lopez V de Haro. 

https://goo.gl/maps/hWIbd
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Introducción 

Bilbao is met 350.000 inwoners de grootste stad van de Spaanse autonome regio Baskenland en de 

hoofdstad van Biskaje. De naam van de stad is afgeleid van het Baskische bi albo wat twee oevers 

betekent. De rivier die door de stad stroomt is de Nervión of Ría de Bilbao, bevaarbaar vanaf de stad naar 

zee. Bilbao ligt aan één van de pelgrimsroutes naar Santiago. De stad heeft een gematigd en vochtig 

zeeklimaat; niet het mediterrane klimaat van de rest van Spanje. De stad is omringd door twee bergketens, 

van soms wel 400 meter hoogte. Vroeger waren er veel meren en beken in dit gebied. Ze zijn allemaal 

gedempt voor woonwijken. 

Belangrijke inkomstenbron van de stad zijn staal en de chemische en petrochemische industrie. Maar ook 

scheepsbouw en luchtvaartindustrie, watermanagementbedrijven en de papierindustrie zijn in de regio te 

vinden. Baskenland vertegenwoordigt 10% van de totale Spaanse industriële productie en 6% van het BNP.  

Sinds 1997 is Bilbao één van de vier steden met een eigen Guggenheimmuseum (naast New York, Berlijn 

en Venetië, er opent in 2020 een Guggenheim in Abu Dhabi). Het gebouw is ontworpen door Frank O. 

Gehry. De invloed van het museum op de stad is zo groot dat men spreek over AG, antes del Guggenheim 

en DG después del Guggenheim.  

Historia  

Bilbao werd gesticht door Diego López V de Haro, heer 

van Biskaje. Hoewel de stad toen niet meer dan drie 

straten had en de Santiagokathedraal, kreeg Bilbao 

meteen dezelfde rechten en privileges als de stad 

Logroño. De stad heeft een turbulente geschiedenis vol 

natuurrampen en politieke onrust. Toch werd zij steeds 

belangrijker, vanwege de goede haven, bijvoorbeeld bij 

de Spaanse overzeese avonturen in de Gouden Eeuw.  
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In de 19e eeuw werd de stad meerder keren aangevallen door Carlisten. Zij hadden veel aanhang in deze 

regio onder de plattelandsbevolking en de traditionele katholieken. De Carlistenoorlog was een oorlog 

tussen twee politiek stromingen: de liberale burgerij en de conservatieve aristocratie, en werd mede 

beïnvloed door de Franse revolutie.  

De stad kreeg in de 19e eeuw ook te kampen met 

ruimtegebrek. De ommuurde negen straatjes konden al langer 

niet meer alle mensen huisvesten, maar door de vele oorlogen 

tussen Frankrijk en Spanje was dit probleem nooit opgelost. In 

1900 begon men met de bouw van Ensanche de Abando, nu 

het centrum van de stad. Om niet achter te blijven bij andere 

steden, bouwde men in 1926 op het Plaza de Don Federico 

Moyúa (Plaza Elíptica) het Carltonhotel. De eerste slogan van 

dit hotel was: 200 kamers met 200 baden. Uiteraard iets 

bijzonders voor die tijd.  

Na het uitbreken van de Spaanse Burgeroorlog in 1936 werd Bilbao de hoofdstad van de Baskische 

regering en het Carltonhotel was de zetel. Bilbao werd gebombardeerd door de Duitse legers, die Franco 

hielpen. De stad hield lang stand, maar moest zich uiteindelijk overgeven. De Baskische cultuur werd 

hierna ernstig onderdrukt, de Baskische taal werd verboden. Dit heeft geleid tot het ontstaan van fanatieke 

nationalistische groeperingen, zoals de ETA. Pas in de nieuwe grondwet van 1978 kreeg Baskenland weer 

meer vrijheid. In 2011 stopt ETA met al haar gewapende verzet. 

In 1983 overstroomde de Nervión waardoor grote delen 

van de stad onder water kwamen te staan. Het was een 

van de grootste rampen die dit gebied ooit getroffen had. 

Er waren veertig doden en de gehele infrastructuur werd 

verwoest: er was geen water meer, geen elektriciteit en 

geen telefoon. Vooral het Casco Viejo was een enorme 

puinhoop. Velen zien deze catastrofe als een keerpunt voor 

Bilbao. De crisis in de jaren 90 was het laatste zetje dat 

Bilbao nodig had om het roer om te gooien. 

In 1995 werd de metro opgeleverd. Daarna volgden het 

Museo Guggenheim en het Palacio Euskalduna. Dit concert- 

en evenementencomplex is een belangrijk hedendaags 

architecturaal bouwwerk. Het stelt een schip voor in de oude 

scheepswerf van Euskalduna. De Eusko Tran volgde in 2002. 

Dit is een tramlijn die het Guggenheim verbindt met twee 

stations. Recentere gebouwen zijn Isozaki Atea (Poort van 

Isozaki), een complex van 7 gebouwen opgeleverd in 2007 en 

het glazen kantoorgebouw Torre Iberdrola, het hoogste gebouw van Bilbao, gebouwd door César Pelli.  
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Jueves 
Op donderdagavond lopen we vlakbij ons hotel naar El Arenal, 

de belangrijkste ingang van de middeleeuwse stad, een plein bij 

de rivier. Daar is het Teatro Arriaga, waar we wat informatie 

over de stad kunnen krijgen. Het theater is vernoemd naar Juan 

Crisóstomo de Arriaga en geopend in 1890. Helaas is er als wij 

er zijn een Russisch toneelstuk van Tsjechov in het Spaans. Ook de Iglesia de San Nicolás ligt aan 

dit plein. Deze barokke kerk is in 1756 gewijd aan Sint Nicolaas. Hij is beschermheilige van 

zeelieden. Wij kennen Nicolaas als bisschop van Myra, maar in Spanje heet hij Nicolaas van Bari 

(Italië), omdat daar zijn resten liggen. Eén keer per jaar in mei wordt in Bari het Santa Manna 

opgevangen en verdund in beschilderde flesjes aan de gelovigen uitgedeeld.  

Vlakbij is het Plaza Nueva waar we onze eerste pinchos kunnen eten. 

Het is een plein opgetrokken in neoclassicistische stijl. Het plein is in 

twee fasen gebouwd, tussen 1786 en 1829 en tussen 1829 en 1851.  

Er zijn meerdere architecten bij betrokken geweest. Men wilde het oude 

plein vervangen door een mooier, hygiënischer en functioneel plein.  

De zetel van de Real Academia de la Lengua Vasca bevindt zich op dit 

plein. Voor 1966 was er beplanting op het plein dat weggehaald werd 

toen er een ondergrondse parkeerplaats gebouwd werd. Er zijn in 1988 

pas weer palmen gepland. 

Viernes 
Vandaag bezoeken we het Guggenheim. We hebben kaartjes 

voor 11.00 uur. Dat geeft ons tijd om de Monte Archando te 

bezoeken met de beroemde funicular. Om daar te komen 

lopen we langs Arenal en de rivier. We passeren het Casa 

Consistorial, het stadhuis van Bilbao. Daarna zien we de 

Puente Peatonal del Campo de Volantín of el Zubizuri over de 

rivier. Zubizuri betekent witte brug in het Baskisch. Deze 

voetgangersbrug is ontworpen in de jaren negentig door 

Santiago Calatrava. De brug verbindt Campo de Volantín (Castaños) met el Ensanche. We kunnen hier de 

torens van Isozaki ook goed zien. Dat complex bestaat uit zeven gebouwen van de Japanse architekt Arata 

Isozaki. Het is in 2007 in gebruik genomen.  

Nu slaan we rechtsaf de Múgica y Butrón Kalea in naar de Mercado Antiguo 

Lavadero, ook wel Mercado de Castaños genoemd. Dit gebouw uit 1910 is een 

mooi voorbeeld van het modernisme van Gaudí, dat we kennen uit Barcelona. 

Zo’n publieke wasplaats bestond vroeger in veel steden, waar natuurlijk geen 

stromend water in de huizen was. Na wasplaats is het gebouw een marktplaats 

geworden. Nu is het een cultureel centrum. 
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We komen uit op het Plaza Funicular, waar we omhoog kunnen naar 

Monte Archanda. Van boven kunnen we de hele stad overzien. Naast het 

Guggenheim staat de Torre Iberdrola. Dit gebouw is met steun van het 

bedrijf Iberdrola gebouwd. Zij hebben hun hoofdkantoor hierin gevestigd. 

Het gebouw is 165 meter hoog en helemaal van glas. De architect is César 

Pelli. Na genoten te hebben van het uitzicht gaan we weer naar beneden 

en reppen ons naar het Museo de Guggenheim.  

Het Guggenheim is ontworpen door de Canadese architect Frank O. Gehry en geopend in 1997. Dit gebouw 

heeft Bilbao internationaal op de kaart gezet. Het gebouw is van steen en titanium, wat het licht mooi 

reflecteert. ’s Middags na de lunch hebben we vrij.  

Sábado 
Casco Viejo 

In het Baskisch heet deze Middeleeuwse buurt Zazpi Kaleak, wat zeven straatjse betekent. Dit oudste deel 

van de stad was tot de het einde van de 19e eeuw ommuurd. We bezoeken een aantal monumenten 

waaronder de kathedraal en de overdekte markt. 

We gaan via Arenal richting het Plaza Nueva of Plaza 

Barria in het Baskisch. Dit plein hebben we 

donderdag al bekeken. Vandaar gaan we naar het 

Plaza de Miguel de Unamuno. Unamuno is een 

beroemde schrijver die behoorde tot de generatie 

van ’98, een existentiële stroming. Hij experimen-

teerde met nieuwe romanvormen. Hij schreef 

boeken, gedichten en was docent aan de Universiteit 

van Salamanca. Van hieruit kun je de trappen nemen 

naar de Basílica de Nuestra Señora de Begoña (213 

treden). Er is ook een lift, die begint bij de Iglesia de 

San Nicolás de Bari. 

Even verder ligt het Portal de Zamudio, de plek waar vroeger een van de poorten van de stad was. Hier 

bevindt zich de ingang van de Iglesia de los Santos Juanes. Met de bouw van deze kerk is 

door de jezuïeten begonnen in 1615. Door geldgebrek duurde het vrij lang voordat de 

kerk klaar was. Toen de Jezuïeten in 1767 ook nog verbannen werden, werd het gebouw 

overgedragen aan het Colegio de San Andrés. Na de overstroming van 1983 is het gebouw 

weer helemaal gerestaureerd. In dit gebouw zit ook el Museo Vasco de Bilbao.  

We lopen via de Calle Somera naar de Sint Antonkerk. Dit is een van de oudste gebouwen 

van de stad, gebouwd op funderingen van een voormalige burcht. De kerk staat op het 

stadswapen tezamen met de gelijknamige middeleeuwse brug die tijdens de 

overstroming verwoest werd en enkele meters verderop herbouwd werd.  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vue_de_la_ville_ancienne_(Casco_Viejo)_de_Bilbao_(3452403823).jpg


7 

 

We bezoeken nu de Mercado de la Ribera. Deze marktplek stamt al uit 

de 14e eeuw. In 1929 werd de huidige markthal ontworpen door 

architect Pedro Ispizua. Het is een hal met veel ruimte, licht en lucht en 

prachtige art deco-ornamenten. Tot 1971 was deze markthal alleen voor 

groothandelaren. Na de overstroming van 1983 is het geheel 

gerestaureerd. 

Vlakbij is de kathedraal van Santiago. Deze kerk is gewijd aan de apostel Jacobus (Santiago) en werd in 

1950 verheven tot kathedraal. In 1300 stond er op deze plek al een kerkje. De stijl van de kerk is 15e 

eeuwse gotiek en neogotiek. Op de wanden in de kerk zijn door pelgrims in de afgelopen eeuwen teksten 

en tekeningen aangebracht. In deze buurt zijn nog een aantal opvallende monumenten zoals La Bolsa of 

het Palacio Yhon, Fuente de Perros (in werkelijkheid leeuwenkoppen) en de Calle Correo met 

indrukwekkende versieringen op de muren. 

Modern Bilbao 

We nemen de metro naar Moyua. Let op de 

speciale metro-uitgangen in deze wijk. Ze heten 

Fosteritos naar de architect Norman Foster.  

Hij heeft met dit ontwerp verschillende prijzen 

gewonnen.  

We zijn nu aangekomen in de wijk Ensanche.  

De gegoede burgerij bouwde huizen in deze nieuwe wijk, waar ze ook hun zaken deden. 

Op de Recalde Zumar Kalea nummer 34 bevindt zich La Casa Montero, een huis in modernistische stijl.  

We lopen terug langs het Carlton, waar we wellicht een kop koffie kunnen drinken. In deze buurt vinden 

we het Sede Osakidetza, het departement voor gezondheid. Het is een woest modern gebouw van glas en 

staal wat voorover buigt om de bezoeker als het ware te omarmen. We lopen 

richting Plaza Arriquibar waar het Azkuna Zentroa staat, beter bekend als La 

Alhondiga. Dit oude wijnpakhuis uit 1909 is omgebouwd tot een hip sportcentrum 

door de beroemde architect Philippe Starck in 2010.  

Tips voor de vrije middag:  

Museo de Bellas Artes, geopend in 1930 als het oorspronkelijke Museo de Arte 

Moderno samengaat met het Museo de Ballas Artes. Er zijn 8000 werken te zien 

van de 12e eeuw tot de hedendaagse moderne kunst. Het bevat werken van El 

Greco, waaronder La Anunciación, maar ook werken van Francis Bacon en Antoni 

Tápies. 

Museo Vasco de Bilbao bij het Plaza de Unamuno in Casco Viejo. 

Museo de Pasos de Semana Santa de Bilbao, Iturribide 3 (Vlak bij de Plaza de Unamuno) 

Hier kun je processiebeelden bekijken.  

Boottripje over de Nervión via Bilboats.com: Plaza Pía Baroja.  


