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In het voorjaar van 2011 brachten 33 deelnemers een vierdaags bezoek aan het zonnige Valencia, de derde stad van 
Spanje met ruim 800.000 inwoners.  
Een  stad met veel historie. Maar ook een stad waar veel wordt veranderd. Vroeger stroomde de rivier de Turia door 
de binnenstad. Toen die te vaak overstroomde is hij omgelegd. Op de plek waar vroeger de rivier was is een pracht 
gebied ontstaan met zeer diverse invullingen: van prachtige parkgebieden,  plaats voor sport en spel,  voor 
cultuurpaleizen en voor de Stad van de Wetenschap met de extravagante gebouwen van de Valenciaanse architect 
Santiago Calatrava. Ook een stad met prachtige musea en een lang strand om te verpozen. 
De eerste twee dagen was het een druk programma met excursies per bus en op de fiets. De laatste twee dagen was 
er meer ruimte voor eigen initiatief.  
 
Stedenbouwkundige ontwikkeling van de stad 
De eerste dag kwamen we vroeg aan, zodat we uitgebreid tijd hadden voor een uitleg over de stedenbouwkundige 
ontwikkeling van Valencia.  Fedde Huistra was de gids die ons rondleidde en  tolkte. Bij de gemeente kregen een 
verhaal  voorgeschoteld hoe  je zorgt dat het moderne hedendaags leven voldoende ruimte krijgt in een zeer oude 
historische stad. Voorbeeld daarvan was o.a. het prachtig gerestaureerde stadskantoor Fábrica de Tobaccos, waar 
we die uitleg kregen.   Verteld werd ook hoe men  omging  met het verzet van bewoners tegen afbraak en 
nieuwbouw in de 19e eeuwse wijk Cabanyal. En het verhaal hoe je zorgt dat de inrichting van het stroomgebied van 
de voormalige rivier Turia een gebied wordt dat de stadsdelen verbindt en plaats geeft aan nieuwe ontwikkelingen. 
Hoe je ook zorgt dat er een  groene verbinding wordt gemaakt vanaf het Turiagebied naar de haven van de stad. 
’s Middag hadden we een excursie naar het  typisch Valenciaanse landbouwgebied.  We bezochten het 
Horchatamuseum, waar goed was te zien, dat dit gebied reeds was ontworpen in de tijd van de Moren met zijn 
irrigatiewerken om de land- en tuinbouw te bevloeien. Na dat uitstapje pikten we de stedenbouwkundige van de 
stad weer op, die met ons  een rondrit maakte langs de projecten waarover we ’s ochtends uitleg hadden gekregen. 
We sloten de excursie af met een bezoek aan het Palacio de Congresos van sir Norman Foster. 
 
Fietstocht door alle ontwikkelingen in het voormalige Turiagebied 
Vrijdag, onze 2e dag, werden we zeer deskundig en plezierig rondgeleid door Adrian Astaburuaga, een Spaanse 
architect en stedenbouwer uit Valencia.   
Het Cabacera Park was onze eerste stop,  het  centrale parkgedeelte van het Turia gebied. Het gebied waar  vroeger 
illegaal vuil werd gedumpt is nu onderdeel van een groot stedenbouwkundig plan, dat een biologisch park omvat 
met typische houtopstand die horen bij de oevers van de rivier. Met zijn stenen muren en eilanden vormt  het 
a.h.w. een overgang tussen  de gekanaliseerde  en de natuurlijke rivieroevers. Tevens is het bedoeld om de stad te 
behoeden voor overstromingen.  Het is een prachtig vormgegeven parklandschap geworden.  Daarna fietsen we 
langs verschillende architectonisch belangrijke gebouwen zoals een metrostation in het parkgebeid, het Benlliure 
Museum Home, het huis van de schilder José Benlliure; het barokke Fine Arts San Pio V Museum; het Palau de la 
Musica van  architect Jose María de Paredes. 
Om 13.00 uur hebben we een rondleiding door het Palau de les Arts Reina Sofia van Santiago Calatrava. Een 
indrukwekkend en adembenemend gebouw met exuberante vormen. Maar je kunt nu al zien dat het heel veel 
onderhoud kost. Vlak daarbij hebben we een uitgebreide zuidelijke lunch genuttigd.  
Na de lunch konden we de vele gebouwen bewonderen die Santiago Calatrava bouwde in opdracht van het 
stadsbestuur voor de Stad van de Wetenschappen.  
De tweede helft van de middag besteedden we aan een fietstocht naar de haven met o.a. het gebouw Veles e Vents 
van David Chipperfield. 
 
De oude stad 
Zaterdagmorgen mochten we zelf op stap gaan. Sommigen bezochten de gotische Mercado Central  of de Mercado 
de Colon met respectievelijk zijn uitgebreide aanbod van vlees, vis, groente en bloemen of zijn boetiekjes met 
keramiek en exclusieve lekkernijen. 



 

Om 15.00 uur kregen we een rondleiding van onze gids Adrian Astaburuaga en zijn charmante zusje, die ons leidden 
langs de prachtige pleinen en straten van Valencia met zijn mooie oude gebouwen. We bezochten onder meer het 
Palau de la Generalitat, de gotisch Kathedraal,    de zetel van het regionale parlement Palacio de Benicarló, het 
ronde marktplein La plaza Redonda en de  werkelijk bijzonder mooie gotische La Lonja de la Seda, de oude 
zijdemarkt.  We sloten de wandeling af met een drankje op het terras van het IVAM, het  Valenciaans instituut voor 
moderne kunst. 
 
Laatste dag ter vrije besteding 
Zondag, de laatste dag mochten we geheel zelf invullen. In het reisgidsje waren een aantal musea aanbevolen zoals 
het Museo de Bellas Artes en het Museo de la Ceramica. 
We hadden een afsluitende gezamenlijke late lunch in het grote volksrestaurant La Marcelina waar we paella aten 
en onze ervaringen van de afgelopen dagen uitwisselden. 
 Daarna vertrokken we me taxi’s vanaf het hotel naar het vliegveld om naar Nederland te gaan. Rond middernacht 
kwamen we aan op Schiphol. 


