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Voorwoord

Voorwoord
Valencia is de derde stad van Spanje en tegelijk hoofdstad van zowel de pro‐
vincie als de autonome regio met dezelfde naam: Valencia. De stad ligt aan de
Golf van Valencia aan de Costa del Azahar. Het klimaat is er mild en aange‐
naam. Niet voor niets vestigden veel buitenlanders, onder wie Engelsen, Duit‐
sers en Nederlanders, zich (semi-) permanent in de kustplaatsen van de provin‐
cie Valencia, zoals Denia, Jávea en Benidorm. De stad zelf is typisch Spaans
gebleven en biedt de bezoeker vele culturele schatten om te ontdekken. Maar
dat niet alleen: wie moe is van de vele musea, het prachtige oude centrum of
het imposante architectonische hoogstandje Ciudad de las Artes y las Ciencias,
kan met hetzelfde gemak even uitblazen op de prima zandstranden van de
stad. Een unieke combinatie. Tel daarbij op dat Valencia (nog) een stuk minder
toeristisch is dan bijvoorbeeld Barcelona, en de stad kan zich presenteren als
buitengewoon aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse bezoekers.
Met deze gids ontdek je Valencia in drie wandelingen:
1. Het historische centrum Barrio del Carmen, dat een sfeervolle mengelmoes
van bouwstijlen heeft.
2. L’Eixample, gebouwd voor de gegoede burgerij, waar de betere restaurants,
bars en winkels te vinden zijn.
3. De Jardines del Turia, de transformatie van rivier tot uniek stadspark: de
trots van de stad.
De kust, waar de haven en de stranden het mediterrane Valencia laten zien,
komt in een apart hoofdstuk aan bod. Evenals de omgeving van Valencia:
Tavernes Blanques met zijn porseleinen beelden, het Parque natural de l’Albufera
met zijn ongelooflijke biodiversiteit, Sagunto met de ruïnes van een ruim twee‐
duizend jaar oude vesting, Xátiva met herinneringen aan de legendarische Bor‐
gia-familie, de aangename kustplaats Gandia en de wijn stad Requena.

 
Veel plezier
met deze Odysseegids,
Nienke Ledegang

Tips
Uiteraard houdt Odyssee zich aanbevolen voor reacties van kritische lezers.
Zijn er foutieve vermeldingen, wijzigingen in openingstijden, prijzen en dienst‐
regelingen?
Laat het ons weten! Of heb je tips over hotels, pensions, campings en derge‐
lijke? Ook dat horen we graag! Stuur een e-mail naar: info@odyssee-
reisgidsen.nl
Updates en aanvullingen
Ga naar odyssee-reisgidsen.nl/item/wandelen-in-valencia-updates .
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Valencia verkennen

Fietsen naar Ciudad de las Artes y las Ciencias is een echte aanrader

Valencia is met 791.000 inwoners de derde stad van Spanje en tegelijk
hoofdstad van zowel de provincie als de autonome regio met dezelfde
naam: Valencia. De stad ligt aan de Golf van Valencia, halverwege de
Spaanse Middellandse Zeekust, die hier Costa del Azahar genoemd wordt.
Azahar betekent oranjebloesem en verwijst naar de citrusboomgaarden
waar de regio om bekend staat. Het klimaat is er mild en aangenaam. Niet
voor niets vestigden veel buitenlanders, onder wie Engelsen, Duitsers en
Nederlanders, zich (semi-) permanent in de kustplaatsen van de provincie
Valencia, zoals Denia, Jávea en Benidorm.
De stad zelf is typisch Spaans gebleven en biedt de bezoeker vele culturele
schatten om te ontdekken. Maar dat niet alleen: wie moe is van de vele
musea, het prachtige oude centrum of het imposante architectonische
hoogstandje Ciudad de las Artes y las Ciencias, kan met hetzelfde gemak
even uitblazen op de prima zandstranden van de stad. Een unieke combina‐
tie.
De schaal van de stad is prettig overzichtelijk. In het oude centrum kun je alles
lopen en dankzij het goede fietsklimaat zijn ook de stranden en nieuwere wij‐
ken binnen handbereik. Tel daarbij op dat Valencia (nog) een stuk minder toe‐
ristisch is dan bijvoorbeeld Barcelona, en de stad kan zich presenteren als bui‐
tengewoon aantrekkelijke bestemming voor buitenlandse bezoekers. Mede
dankzij de rechtstreekse vluchten die prijsvechters uitvoeren op Valencia,
weten dan ook steeds meer mensen de stad te vinden voor een weekendje weg
of een langere vakantie.

Huerta
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Huerta
Valencia (Valenciaans: València) ligt in een vruchtbare vlakte die de huerta
(tuin of gaard) genoemd wordt. Deze uitgestrekte en goed bevloeide vlakte
heeft de stad veel economische voorspoed gebracht. Met name de sinaasappel‐
teelt is van belang voor de Valencianen, en bepalend voor het landschap
rondom de stad. Overal zie je de citrusbomen en ruik je in het voorjaar de
sinaasappelbloesem. Maar de huerta biedt nog veel meer: katoen, olijven, rijst,
druiven, artisjokken, vele soorten groente en amandelen. De zuidkant van de
stad wordt gedomineerd door het beschermde natuurpark Albufera (officieel het
Parque Natural de l’Albufera), een lagune van ongeveer 6000 hectare groot,
waar gevist wordt en rijst verbouwd en waar vogels uit noordelijker streken in
de winter hun toevlucht zoeken. Een bijzondere plek, dit zoet-zoutwatergebied
op steenworp afstand van de Middellandse Zee en veelal slechts van het strand
gescheiden door een natuurlijke duinenrij.

Weer in Valencia

De genoemde temperaturen (in °C), dagen en uren zijn gemiddelden per maand.

Valencia kent een mediterraan klimaat zoals het zijn moet, met een gemiddelde
jaartemperatuur die boven de 17 graden ligt. De zomers zijn er heet en de win‐
ters zacht. In de wintermaanden komt de temperatuur zelden onder de 10 gra‐
den. Regenen doet het er weinig, hooguit in oktober of aan het begin van de
lente. Maar als het dan regent, dan kan het ook met bakken uit de lucht vallen.
Daar is de stad niet op berekend. Zeker de laatste jaren zien we steeds vaker
beelden van ondergelopen straten en horen we verontrustende berichten over
dodelijke slachtoffers.
Toch zijn dit de uitzonderingen die de regel bevestigen: het voor- en najaar
zijn in Valencia doorgaans heel aangenaam, temperaturen kunnen nog rustig
oplopen tot 25 graden of meer. Het is daarmee direct ook de beste tijd van het
jaar om naar Valencia te reizen.

Taal
Hoewel alle Valencianen het Castilliaans (het ‘gewone’ Spaans) beheersen, is
het valenciano eveneens een erkende taal. De taal is afgeleid van het Catalaans.
In de afgelopen eeuwen was het Valenciaans afwisselend illegaal en legaal, tot
het in 1982 erkend werd als officiële taal. Dat is de reden dat bijvoorbeeld
straatnaambordjes in de stad altijd in twee talen opgesteld zijn. Niettemin is
het Valenciaans vooral een taal van het ‘platteland’ en wordt in de grote stad
overheersend Spaans gesproken. Daarom hanteren we in deze gids de Spaanse
schrijfwijze, behalve wanneer er geen Spaans alternatief voor het Valenciaans
voorhanden is.

Een schets van Valencia

Het Palau de la Música heet in Valencia bijvoorbeeld echt het Palau de la Música
en niet het Palacio de la Música, zoals in veel andere Spaanse steden.

Bevolking
In de stad Valencia wonen 791.000 mensen, de stad plus periferie telt onge‐
veer 1,8 miljoen inwoners. Cijfers van het Spaanse bureau voor de statistiek
laten zien dat 10 procent van de stadsbevolking een niet-Spaanse afkomst heeft.
Europeanen, Latijns-Amerikanen en Marokkanen vormen het grootste deel van
de bevolking.
De economie van Valencia is, net als de rest van Spanje, aan het begin van deze
eeuw zwaar getroffen door de crisis. Vooral de eens bloeiende bouwsector,
waarin veel Valencianen werkzaam waren, is compleet onderuitgegaan. Tal‐
loze nieuwbouwprojecten zijn afgeblazen en veel bouwbedrijven zijn failliet
gegaan. Inmiddels begint de stad op te krabbelen uit dit diepe dal. En ook op
andere terreinen gaat het goed met Valencia. Het toerisme in de stad zit onmis‐
kenbaar in de lift, al gooide de coronacrisis recent roet in het eten.
Het gemeentebestuur doet er alles aan de stad aantrekkelijk te maken voor
bezoekers uit met name Noord-Europese landen. Dit soms tot ergernis van de
Valencianen, die liever zagen dat overheidsgeld gestoken zou worden in beter
onderwijs en betere huisvesting. De oplettende toerist zal in het oude centrum
van Valencia, waar veel appartementen verhuurd worden aan toeristen, regel‐
matig spandoeken en andere vormen van protest tegen deze niet te stuiten
opmars van het toerisme tegenkomen. De Valencianen houden de binnenstad
liever voor zichzelf!
Van oudsher werken veel Valencianen in het midden- en kleinbedrijf. Zeker de
textielsector, ambachtelijke productie en de landbouw, en dan met name de
sinaasappelteelt, verschaffen veel kleine ondernemers hun inkomen. Vrijwel
heel Europa blijft een dankbare afzetmarkt voor de citrusvruchten uit de streek.

Odyssee’s aanraders
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Odyssee’s aanraders
Straten en pleinen
▪ Plaza de Ayuntamiento
▪ Plaza de la Reina
▪ Plaza de la Virgen
▪ Plaza Redonda
▪ Calle Caballeros
▪ Paseo Marítimo

Musea

Plaza de la Reina

▪ Museo de Bellas Artes
▪ Instituto Valenciano de Arte
Moderno
▪ Museo Nacional de Cerámica
▪ Museo de les Ciències in de
Ciudad de las Artes y la Ciencias

Kerken
▪ La Seu (Colegiata de Santa María de Gandía), de kathedraal
▪ Basilica Virgen de los Desamparados

Bijzondere gebouwen
▪ Ciudad de las Artes y las Ciencias
▪ Plaza de Toros
▪ Estación del Norte
▪ Mercado Central
▪ Mercado de Colón
▪ Lonja de la Seda
▪ Torres de Quart
▪ Torres de Serranos

Parken
▪ Jardines del Turia
▪ Parque Viveros
▪ Parque Central

Torres de Serranos

Gevarieerd
▪ Fietsen door de Turia
▪ Rondvaart door Albufera
▪ Fallas in maart
▪ Paella eten
▪ Tribunal de las Aguas op donderdag klokslag 12 uur

Geschiedenis

