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Valencia 
suggesties voor een stedentrip in vier dagen 

L’Hemisféric in la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

Valencia is de hoofdstad van de gelijknamige provincie en autonome regio van Spanje. Er wonen 

ongeveer 800.000 mensen en met de voorsteden erbij wel 1.8 miljoen. De stad ligt aan de Costa 

del Azahar (Oranjebloesemkust) aan de Middellandse Zee. De stad werd gesticht in het jaar 138 

v.Chr. door de Romeinen. Na Madrid en Barcelona is het de grootste stad van Spanje. 
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Hostal Antigua Morellana  

2 Calle en Bou, 46001 Valencia 

www.hostalam.com/index.php?lang=es 

Hostal Antigua Morellana ligt in het 

historische centrum van de stad op 

een steenworp afstand van een 

aantal bijzondere 

bezienswaardigheden zoals de 

Mercado Central en de kathedraal.  

Het is een klein hotel met maar 18 

kamers gerund door drie dames: 

Sonia, Maricarmen en Cristina 

Martínez. Morellana betekent vrouw 

uit Morella. Dat is een plaats ten 

noorden van Valencia. Vroeger was 

deze herberg van een vrouw uit 

Morella, vandaar Antigua Morellana. 

 

Dagplanning (gebaseerd op wandelingen uit het gidsje100% Valencia) 

donderdag vanaf ± 11.00 tot 17.00 uur: stadswandeling oude centrum, 12.00 uur la Catedral, 

 Tribunal de las Aguas, La Lonja de Seda, Mercado Central, Plaza Redonda 

donderdagavond: diner om 20.00 uur, bijvoorbeeld bij 5 EL Rall tel: 963922090 (www.elrall.es) 

vrijdag: wandeling naar Ciudad de las Artes y de las Ciencias en L’Oceánografíc, diner bij  

 het strand bij bijvoorbeeld El Trompo, Paseo Marítimo 10  

zaterdagochtend: 10.00 – 13.00 uur: fietstour met gids, aansluitend lunch  

zaterdagmiddag: vrije middag  Tip: Festival Internacional de cometas: www.festicometavalencia.com 

zondag: Uitchecken om 10.00 uur, bezoek markt bij Plaza Redonda (tot 14.00 uur).  

 Wandeling door Alameda en Colón met bezoek aan geboorteplek van San Vicente Ferrer 

 via de Jardín de Turia en de stadpoorten Torres de Serranos, bezoek L’Almoina voor oude 

 opgravingen. Vertrek naar vliegveld rond 18.30 uur. 

http://(www.hostalam.com/index.php?lang=es
http://www.elrall.es/
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Donderdag  

Na aankomst in het hotel maken we een rondwandeling door de oude stad. We bezoeken de 

belangrijkste monumenten die stammen uit de glorietijd van de stad na 1238 AD. Toen is de stad 

in handen gekomen van Jaime I. Hij veroverde de stad op de Moren.  

 

Tribunal de las aguas. (donderdag 12.00 uur) 

Het tribunaal past het gewoonterecht toe en het 

is samengesteld uit een vertegenwoordiger van 

elk van de irrigatiegemeenschappen. Er zijn 8 

vertegenwoordigers in het tribunaal en onder 

hen kiezen zij een voorzitter die voor een 

onbepaalde tijd verkozen is. Traditioneel is de 

voorzitter iemand van de Favara of van de 

Tormos groep, hij komt beurtelings uit een van 

deze twee groepen. Elke donderdag om 12 uur 

komt het tribunaal bij elkaar bij de poort van de 

Apostelen om in het Casa Vestuario op de Plaza de la Virgen een aantal zaken te bespreken, 

terwijl de klokken van Miguelette luiden. Het is dan dat de bode, met de toestemming van de 

president de aanklagers oproept van de verschillende bevloeiingskanalen met de traditionele 

zinsnede: “denunciats de la sèquia de...! ”. Het proces ontwikkelt zich snel, mondeling en is 

volledig in het Valenciaans. Voor meer informatie: www.tribunaldelasaguas.com 

 

La Lonja de la Seda (2 op het kaartje) 

Een mooi voorbeeld van gotische architectuur is de oude 

vijftiende-eeuwse zijdebeurs, La Lonja de la Seda. Het 

bouwwerk staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO 

sinds 1996 en is een herinnering aan de middeleeuwse 

welvaart van Valencia. Indrukwekkend is vooral de Sala de 

Contratación, een zuilenzaal vol met bijzonder gekrulde pilaren. Het complex werd gebouwd 

tussen 1482 en 1548. Naast de sala de contratación ligt het Consulado del Mar, waar het Tribunal 

del Mar bij elkaar kwam. Dit was het eerste koopliedentribunaal van Spanje. De vierkante toren 

tussen de hal (aan de oostzijde) en het zeeconsulaat (aan de westzijde) diende onder andere als 

gevangenis. Bij de hal, toren en consulaatsgebouw hoort een ommuurde binnenplaats, de Pati 

dels Tarongers. 
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Mercado Central (1 op het kaartje) 

Zo’n beetje tegenover de Lonja de la Seda ligt de Mercado 

Central, een van de grootste markthallen van Europa met 

een enorm aanbod aan levensmiddelen. Dagelijks komen 

hier zo’n vijftienduizend mensen op af. We kunnen hier 

lunchen! In de 13e eeuw lag deze van oorsprong 

Arabische markt naast de stadsmuur, die nu verdwenen is. 

In 1536 werd de stad uitgebouwd, maar de markt bleef op 

deze plaats bestaan. Het huidige gebouw werd gebouwd 

in 1914 en is een voorbeeld van het modernismo. Het is opgetrokken in glas, metaal en steen. Op 

de centrale koepel bevindt zich een merkwaardige ijzeren windwijzer, een vogel die La cotorra del 

mercat wordt genoemd.  

La Plaza Redonda: (3 op het kaartje)  

Dit is een rond plein met vier asymetrische ingangen. Er zijn winkels 

en het is omringd door de oude stadswijk El Carmen. Je kunt er veel 

Valenciaans keramiek vinden. Op zondagochtend is er een markt. In 

het midden van het plein staat een fontein uit 1850. Het gebouw zelf 

is gemaakt in 1840 door Salvador Escrig.  

Catedral de Valencia (4 op het kaartje) 

Deze gotische kathedraal is gebouwd tussen 1262 en 1356. Hij is gewijd aan de 

Maagd Maria. Tijdens de Moorse bezetting was het een moskee. De huidige 

kathedraal heeft drie façades: een romaanse, een gotische en een barokfaçade. 

De hoofdkapel is in barok uitgevoerd en de zijkapellen zijn neoclassicistisch. 

Opvallend is het indrukwekkende koepelgewelf met de achthoekige toren boven het koor.  

Veruit de belangrijkste bezienswaardigheid is de Santo Cáliz, waarvan gezegd wordt dat het de 

Heilige Graal is (Santo Grial). Hieruit zou Jezus gedronken hebben na het laatste avondmaal.  

Er zijn verschillende bijzondere kunstschatten in de kathedraal te vinden, zoals schilderijen van 

Francisco de Goya. Hij schilderde in 1788 twee werken in de Capilla de San Francisco de Borja. 

Naast de kathedraal staat de klokkentoren Torre del Miguelete, die in 1418 werd 

ingewijd. Het beklimmen van de 207 trappen is zwaar, maar het uitzicht over 

geheel Valencia dat boven op je wacht, maakt de tocht zeker de moeite waard. 

Tip: Voor een overzicht van de kathedraal bezoek: www.catedraldevalencia.es/arte_recorrido-

por-la-catedral.php 
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Plaza de virgen (4 op het kaartje) 

Dit is een van de mooiste pleinen van Valencia. Vroeger was hier een Romeins forum. Er staat 

een fontein waarvan de menselijke figuren de rivier Turia en haar zijrivieren voorstellen. ’s Avonds 

is het een ontmoetingsplaats voor jongeren. De Basilica de la Virgen de los Desamparados steekt 

boven alles uit. De naam verwijst naar de patroonheilige van Valencia die verbonden is aan de 

basiliek. ’s Avonds is het gebouw mooi aangelicht en er is van alles te zien. Op donderdag om 12 

uur precies komt hier het watertribunaal bijeen bij de poorten van de Apostelen, zoals dat al 

duizenden jaren gebeurt, om te oordelen over disputen over water. Vanaf het plein zien we de 

toren van het gotische gebouw Palacio de la Generalidad, tegenwoordig zetel van het bestuur van 

de Valenciaanse regering.  

 

 

 

 

 

 

Vrijdag  

Vandaag maken we een wandeling naar het moderne gedeelte. We gaan via de Jardín del Turia 

naar de Stad van Kunst en Wetenschappen.  

Jardines del Turia  

In de oude bedding van de rivier de Turia bevindt zich vandaag de dag een 11 kilometer lang 

stadspark: de Jardines del Turia. Vanwege overstromingen werd de rivier in 1957 buiten de stad 

gelegd. Gelukkig bleef de rivierbedding bestaan, die nu als een groene zone de stad doorsnijdt. 

De Valencianen komen hier om te fietsen, te wandelen en te ontspannen. In het park zijn ook 

tennisbanen, voetbalvelden, een beeldentuin en een speelparadijs voor kinderen aangelegd.  

In het Turiapark vind je ook het Palau de la Música, waar klassieke concerten worden gegeven.  

 

Verderop ligt La Ciudad de las Artes y las Ciencias met in het oog springende gebouwen, bijna 

allemaal ontworpen door Santiago Calatrava:  
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1. El Palau de les Arts Reina Sofia, de opera 

2. L’Hemisferic, een bioscoop en planetarium 

3. L’Umbracle, een brede wandelpromenade  

4. El Museo de las Ciencias Príncipe Felipe, het wetenschapsmuseum  

5. L’Oceanográfic, het aquarium 

 

 

 

Palau de les Arts 

Er werd in 1995 begonnen met de bouw van dit laatste onderdeel van de Stad van Kunsten en 

Wetenschappen. Het is ook ontworpen door Santiago Calatrava. De opening was in 2005. Vast 

orkest is het Orquestra de la Comunitat Valenciana, die ook de eerste opera in oktober 2006 

uitvoerde: Fidelio van Beethoven. Het gewelfde gebouw heeft een lengte van 230 meter en is 14 

verdiepingen hoog, waarvan drie ondergronds. Er zijn vier zalen: De Sala Principal heeft 1700 

zitplaatsen en is de operazaal. De orkestbak biedt plaats aan 120 musici en is de op drie na 

grootste in de wereld. El Auditorio is de concertzaal en heeft 1500 zitplaatsen. Via een audio en 

videoverbinding kunnen evenementen worden getoond die in de grote zaal worden gehouden.  

In de Aula Magistral kunnen 400 mensen; het is de zaal voor kamermuziek. Als laatste is het 

Teatro Martin y Soler voor theaterproducties en try-outs.  

L’Hemisferic  

Inaugurado en 1998, el Hemisferic fue el primer edificio de la Ciudad de las Artes y las Ciencias 

que abrió sus puertas al público. Es un edificio espectacular deseñado por Santiago Calatrava, 

que cuenta con una cubierta ovoide de más de 100 metros de longitud, que alberga en su interior 

la gran esfera que constituye la sala de proyecciones.  

L’Humbracle 

L'Umbracle is een 320 meter lange en 60 meter brede wandelpromenade en botanische tuin met 

vele palmbomen, inheemse planten en werk van plaatselijke kunstenaars. De hooggelegen 

promenade biedt een uitzicht op de omliggende museumgebouwen. Hij doet ook dienst als 

toegang tot het complex en bevat daartoe een grote parkeergarage. 

Museo de las Ciencias Príncipe Felipe 

Het gebouw telt drie verdiepingen en lijkt op een walvisskelet. Elke verdieping heeft een 

expositieruimte van ongeveer 8000 m2. Het museum belicht vele kanten van de ontwikkeling van 
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de wetenschappen en behandelt ook de uiteenlopende eigentijdse thema’s als de 

klimaatverandering en ‘superhelden’. De vele interactieve opstellingen maken het voor het publiek 

mogelijk zelf experimenten uit te voeren. 

L’Oceánografíc  

Het oceanium is een bezienswaardigheid op zich. Meer dan 

45.000 vissen, zoogdieren en watervogels zijn in dit grootste 

zeeaquarium van Europa te bewonderen. Bijzonder is vooral het 

dertig meter diepe aquarium dat de Atlantische Oceaan moet 

voorstellen. Een restaurant ontbreekt natuurlijk niet; je kunt er 

onder toeziend oog van de haaien je maaltijd nuttigen. 

Zaterdag 

We maken een fietstour onder leiding van een gids. De middag is vrij.  

Er wordt vandaag op het strand een internationaal vliegerfestival gehouden. 

Dat is misschien de moeite waard om naar te gaan kijken.  

Voor meer informatie: www.festicometavalencia.com 

 

Zondag 

Deze laatste dag maken we een wandeling door Alameda en Colón, de 

rijkere buurten van Valencia. We gaan via de Jardín de Turia naar de oude 

stadspoort Torres de Serrano en bezoeken onderweg wat bijzondere 

locaties. 

 

Fiesta de San Vicente Ferrer (6 op het kaartje) 

www.valenciavalencia.com/culture-guide/ferrer.htm  

Op de eerste 

zondag na Pasen 

viert men in 

Valencia het feest 

van San Vicente 

Ferrer. De plaats 

waar vroeger het 

geboortehuis van deze stadsheilige stond, is het centrum van 

activiteiten. De heilige werd op deze plek geboren op 23 januari 1350. Er is nu een kerk en kapel 

gebouwd, waar diensten worden gehouden. Op de feestdag zelf, om 12.00 uur, worden er 

http://www.festicometavalencia.com/
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bloemen neergelegd bij het altaar. Ik heb begrepen dat kinderen vooral deze plek bezoeken om er 

iets te drinken uit een put wat hen behoedt tegen keelziektes en zorgt dat ze niet gaan vloeken of 

liegen. Er zijn kleurrijke processies en optredens door het hele stadscentrum, waarbij vooral 

kinderen de hoofdrol spelen. 

Torres de Serranos : (7 op het kaartje) 

Tot halverwege de 19e eeuw had Valencia stadsmuren. Van die ommuring zijn alleen twee 

toegangspoorten over: de zware Torres de Quart en de wat elegantere Torres de Serranos.  

De Torres de Serranos vormen de grootste gotische stadspoort in Europa, aan het einde van de 

14e eeuw gebouwd door Pere Balaguer. 

Tot 1887 waren deze torens aan de noordkant van het centrum in 

gebruik als gevangenis voor de adel, vergelijkbaar met de Tower in 

Londen. Aan de achterkant kunnen we deze gotische torens beklimmen 

en krijgen we een goede indruk van de massieve bouwstijl.  

Historia de Valencia 

De eerste nederzettingen werden gebouwd op de oevers van de rivier de Turia 

door de Grieken en Carthagers. De Romeinen stichtten er een stad in 138 BC 

die ze Valentia noemden. Zij legden een irrigatiesysteem aan voor de 

omliggende regio’s. Toen de Visigoten in 416 Spanje binnendrongen, 

betekende dat het einde van de Romeinse overheersing. De Visigoten onder 

leiding van Eurik annexeerden de Romeinse gebieden. Zij bekeerden zich tot 

het christendom en maakten van het Latijn de dagelijkse taal. Het einde van 

dit tijdperk werd ingeluid door de komst van de Moren in 709. De stad maakte 

een grote bloeitijd door onder de Moren. Zij verbeterden het irrigatiesysteem 

en stimuleerden de industrie van leer, keramiek, papier en zijde.  

Aan het begin van de elfde eeuw begon het rijk van de Moren uiteen te vallen 

in Taifa’s; dat zijn kleine koninkrijkjes. Deze waren kwetsbaar en konden dan ook verslagen worden door 

de oprukkende christenen. Valencia en veel van de omliggende streken werden in 1094 

overwonnen door de legendarische El Cid, een heroïsche christelijke edelman. Zijn echte 

naam was Rodrigo Díaz de Vivar. In 1099 stierf el Cid waarna de Moorse Almoraviden de stad 

innamen.  

Uiteindelijk duurde het tot 1238 voordat de Christenen tijdens de Reconquista onder leiding 

van Jaume I de Moren voor altijd versloegen. In de 15e en 16e eeuw bloeide Valencia als nooit 

tevoren. Het werd een van de belangrijkste centra op het gebied van handel en economie voor 
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de gehele Middellandse Zee. Het was de Gouden Eeuw en Spanje bloeide doordat er rijke beschermheren 

waren die veel geld over hadden voor kunst en cultuur.  

De Spaanse successieoorlog van 1701 tot 1714 pakte voor Valencia niet gunstig uit. De Habsburgers 

raakten hun macht kwijt en nadat de Bourbons het voor het zeggen kregen, werden de fueros, een 

privilege dat het koninkrijk Valencia altijd had gehad, afgeschaft. De Gouden Eeuw kwam hiermee meteen 

tot een eind voor Valencia.  

In het begin van de 20e eeuw werd de Banco de Valencia opgericht. De oude stadsmuren werden 

afgebroken en de stad leek economisch vooruitgang te boeken. Het treinstation stamt uit deze tijd. Deze 

groeiperiode werd door de Spaanse burgeroorlog ernstig verstoord. Valencia koos de kant van de 

Republikeinen. Tijdens de drie jaar dat het land in oorlog verkeerde, werd Valencia de hoofdstad van het 

Republikeinse Spaanse Rijk en leed mede 

daardoor onder de hevige gevechten tussen het 

oude Spanje en het leger van Francisco Franco. 

De daaropvolgende dictatuur was een zwarte 

periode in de geschiedenis van de stad. De 

Valenciaanse taal werd compleet verboden, dat 

druiste namelijk in tegen de Spaanse moraal van 

de dictator en er heerste zeer strenge censuur 

tot en met zijn dood eind jaren ‘70.  

In 1957 werd Valencia geteisterd door een 

ernstige overstroming van de rivier Turia, het 

water stond in sommige straten meer dan twee 

meter hoog, een economische catastrofe voor 

de stad. Daarom is in die tijd de rivier omgeleid en stroomt deze nu aan de westkant van de stad. In de 

jaren 80 werd begonnen aan de aanleg van de Metro van Valencia. In 2006 vond de zeilwedstrijd Port 

America's Cup plaats in Valencia, waarvoor een nieuw kanaal, haven en paviljoens, zoals het Veles e 

Vents-gebouw, werden aangelegd. 

Aan het eind van de twintigste eeuw werd begonnen met de bouw van de Ciudad de las Artes y las 

Ciencias. Dit prestigieuze project is aangelegd in de droge rivierbedding van de omgelgde rivier de Turia. 

De gebouwen zijn ontworpen door de Valenciaanse architekt Santiago Calatrava. Hiermee is Valencia op 

de kaart gezet van Europa, naast Barcelona, Madrid en Sevilla. 
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1 = Mercado Central 2 = Lonja de Seda 3 = Plaza Redonda 4 = Catedral  

5 = El Rall 6 = Vicente Ferrer 7 = Torres de Serranos 
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Samengesteld door: Nelleke Schuurman 
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