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OGEN  
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DE  
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STAD

De onlangs overleden 
Vlaamse charmezanger 
Eddy Wally stak een 
kwarteeuw geleden 
reeds de lo�rompet: 
‘Valencia, ’k zou zo 
graag weer in de 
mooiste stad van 
Spanje willen zijn.’ Een 
aandoenlijke ode, maar 
helemaal raak: ‘Van 
die donkere ogen, het 
vurige Spaanse bloed, 
wat is het leven goed.’ 
TEKST EN FOTO’S: HARRY VAN DOORN
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Reportaje

E
ddy Wally leende, net als 

vele anderen, de paso 

doble uit 1925 van de 

Spaanse componist José 

Padilla en ja, de uitvoe-

ring van Plácido Domingo is beslist 

mooier, maar dan mis je zinnen als 

‘Valencia, waar de sinaasappelen 

groeien in de gloeiend hete zon’. 

Wally beschrijft het gulle landschap 

rond de stad, maar neemt een loopje 

met de werkelijkheid. Het is juist de 

temperende werking van de Middel-

landse Zee - veel zon, maar niet te 

heet - die het perfecte sinaasappel-

klimaat schept.

Wondere witte wereld

Aan de strofe ‘Valencia, stad van mijn 

dromen, bij jou is het leven een feest’ 

is niks gelogen. Vanaf de laatste 

zondag in februari tot diep in maart 

dompelt iedereen zich onder in de 

Fallas. Bijna drie weken domineren 

praalwagens, falleras, mascletás en 

heel veel vuurwerk het leven. 

Of Valencia de mooiste stad van 

Spanje is, zoals Wally kwinkeleert, 

is een kwestie van smaak. En aan 

smaak geen gebrek in Valencia. Dit is 

de stad van het goede leven. Je hoeft 

niet naar een van de vijf sterrenres-

taurants om hier een goddelijk maal 

te genieten. Maar weinig steden heb-

ben zo’n breed strand en mooie zee-

promenade. En het is stijlvol #aneren 

in het stadspark van de Turia (‘Waar 

verliefde paartjes dromen bij een 

glaasje rode wijn’), dat uitmondt in de 

door Valencia’s eigen enfant terrible 

Calatrava geschapen wondere witte 

wereld van La Ciudad de las Artes 

y las Ciencias, een contemporain 

statement zonder weerga.

Een spoor van zwarte ogen

‘Bij die señorita’s daar voel je meteen 

al de gloed. Van die donkere ogen, 

het vurige Spaanse bloed.’

Met bijna 180 kilometer (straks 200!) 

is de Vía Verde de Ojos Negros de 

langste spoor*etsroute in Spanje en 

een van de langste in Europa. De ojos 

negros (zwarte ogen) refereren aan 

de zwarte plekken die de ijzermijnen 

in het landschap achterlieten. De 

route volgt dan ook het spoor van de 

mijntrein naar de kust bij Sagunto, 

30 kilometer boven Valencia. 

Uniek is dat parallel aan de *etsroute 

een nieuwe spoorlijn ligt, waardoor 

je vier keer per dag naar het hui-

dige beginpunt bij Santa Eulalia 

kunt treinen of naar een van de zes 

andere haltes aan de route. Teruel 

is een aanrader, een prachtige stad. 

Barracas is de ideale startplek 

voor een eendaagse tocht over het 

mooiste en makkelijkste deel van de 

route (65 kilometer relaxed dalen). 

Onderweg passeer je twintig tunnels 

(meestal automatisch verlicht) en de 

machtige viaducten van Albentosa en 

El Chispo.

Tussen Santa Eulalia op 1038 meter 

en het iets lager gelegen Barracas 

gaat de vía verde over de Puerto 

(pas) de Escandón (1223 meter). 

Het kan hier tot 10 graden kouder 

zijn dan aan de kust. In de winter 

sneeuwt het regelmatig en wordt er 

geskied op de nabijgelegen hellin-

gen. Tegelijkertijd kan de hete zomer 

dit land teisteren, waardoor alleen 

de taaiste vegetatie standhoudt. Het 

barre en versteende land heeft een 

prachtige roestrode kleur. De leegte 

doet de nabijheid van Don Quijote 

vermoeden.

Westerndorp

Ondanks de geringe stijgingsper-

centages is het zwoegen op de lange 

helling van halfwegstation Albentosa 

naar Barracas. Op de vlakte voorbij 

dit westernachtige dorp regeert de 

wind. En weer waait de geest van 

Don Quijote voorbij. Die kan hier zijn 

lans slijpen aan een woud van stalen 

windmolens.

Dan begint de 70 kilometer lange af-

daling richting de Middellandse Zee. 

De wind gaat liggen en je zou zweren 

dat er een warm briesje voor in de 

MAAR 
WEINIG 
STEDEN 
HEBBEN 
ZO’N 
BREED 
STRAND 
EN 
MOOIE 
ZEEPRO-
MENADE
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Valencia is hot. Landgenote en stads-

gids Eline van de Heuvel gee� tips die 

nog niet in alle reisgidsen staan. 

FIETS

Valencia hee� 120 kilometer aan !ets-

paden! Huur een !ets en maak een 

tocht door de drooggelegde bedding 

van de Río Turia. Tussen het Parque 

de la Canaleta en La Ciudad de las 

Artes y las Ciencias !ets je 10 kilome-

ter dwars door de stad, maar autovrij 

en in het groen. Vanaf daar kun je 

nog 15 kilometer door!etsen langs het 

strand naar het natuurpark Albufera. 

Allemaal !etspad.

RESTAURANT

Van zijn looks moet Arroceria 

Ĺ Estibador in El Saler het niet hebben, 

maar van de omgeving des te meer: 

bos, duinen, uitzicht op strand en zee 

en het waterrijke vogelparadijs Albufe-

ra op loopafstand. Binnen heerst een 

maritieme sfeer. Paella valenciana en 

andere rijstgerechten zijn de speciali-

teit, maar ook van alles uit zee.

SOUVENIRS

Hecho en España. Bijzondere lokale 

producten bij Simple (Calle Cajeros 

2b, vlak bij de Lonja). ‘Geen massa-

productie maar originele ontwerpen 

en bijzondere vormen. Van houten tol 

tot leren wijnzak.’

BAZAAR

In de Calle del Músico Peydró, achter 

de Mercado Central, zetten de win-

keltjes en ateliers hun koopwaar op 

straat als een oosterse bazaar. Veel 

handgemaakte producten uit hout en 

riet, cadeaus, vintage, keukengerei 

en snuisterijen. In sommige ateliers 

kun je handwerkers in actie zien.

PLAYA

Net geopend aan het begin van het 

Malvarrosa-strand op een super-

locatie bij de Marina Real Juan Car-

los I, de tropisch aandoende Marina 

Beach Club met zwembad, poolbar, 

strandstoelen en restaurant. 

KATTENPARADIJS

In de Calle Museo in het hippe stads-

deel Carmen bouwde een dierenlief-

hebber een als minihuis vermomd 

kattenluik in een blauwe muur. Ver-

derop, vlak bij de stadspoort Torres de 

Quart is een botanische tuin (€2,50) 

met cactussen, kassen én opvang 

voor straatkatten.

MUSEUM

Het grootste museum in zijn soort: het 

L’Iber, Museo de los Soldaditos de 

Plomo hee� een leger van meer dan 

85.000 tinnen soldaten - en andere 

miniaturen - uit alle windstreken.

ACHTERLAND

Een mooie tweedaagse route gaat via 

het Romeinse theater en kasteel van 

Sagunto naar de grotten van San José 

in Vall D´Uixó en dan landinwaarts 

naar het puntgave ommuurde stadje 

Morella in de provincie Castellón. 

BURCHT

Terug naar de kust bij het oude  

Peñíscola op een rots in het water, 

met kronkelende winkelstraatjes en 

een burcht met !jn uitzicht.

TIPS VAN  
EEN LOCAL
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Reportaje

weten de weg, en zullen hem wijzen 

ook, maar eerst moet er gedron-

ken worden. Er wordt een schoon 

bierglas gevonden en de schaaltjes 

olijven en pinda’s schuiven mijn kant 

op. Er wordt belangstellend geïn-

formeerd naar het wel en wee van 

de Wallen en andere Amsterdamse 

aangelegenheden. Voor de *etsen 

worden bestegen, moet er nog een 

carajillo gedronken (espresso met 

goedkope brandy) en de junior van 

het gezelschap krijgt de opdracht 

voor el holandés te betalen. 

Eenmaal op de *ets transformeren 

de terrastijgers in fanatieke coureurs 

die ik met mijn zware *etstassen met 

moeite kan volgen. De Vía Verde de 

Xurra begint 15 kilometer verderop 

en is maar 15 kilometer lang. In het 

laatste wiel vlieg ik eroverheen. 

Sinaasappelgaarden links ontnemen 

het zicht op de zee en de opruk-

kende suburbs aan de andere kant 

blokkeren de bergen. Eigenlijk niet 

zoveel aan. Binnen het uur bereiken 

we Valencia. En Eddy Wally schalt 

van gene zijde: ‘Je hart zingt een lied 

vol amore. Je voelt je als herboren. 

Wat is het leven goed.’ 

plaats komt. De toendra maakt plaats 

voor mediterraan groen. 

De vía verde slingert zich een weg 

door een afwisselend klovenland-

schap en komt bij het rafelige Caudiel 

(mooie Iglesia Parroquial) weer in de 

bewoonde wereld. De volgende halte 

is het levendige en kleurrijke Jérica 

(Moorse toren met uitzicht). In Na-

vajas klatert de Salto de la Novia (de 

waterval van de verloofde) 30 meter 

omlaag in de Río Palancia, en vlak 

voor de sinaasappelboomgaarden 

het land overnemen, trekken de witte 

trappen naar de Ermita de Sant An-

toni i Calvari opvallende zigzaggen 

in de heuvels achter Sot de Ferrer. 

Olijven en bier

De route eindigt abrupt bij de 

rotonde van de Autovía Mudéjar, 

net voorbij het station van Algimia. 

Ook de routebordjes zijn op. In het 

volgende dorp tref ik een groepje 

race*etsers op het terras. Het is 

11 uur ’s ochtends en het tafeltje staat 

vol met olijven, liter#essen bier en 

rijkelijk belegde bocadillos. Ik vraag 

de weg naar de Vía Verde de Xurra, 

die mij in Valencia moet brengen. Ze 

IN  
NAVAJAS 
KLATERT 
DE 
SALTO 
DE LA 
NOVIA 
30 METER 
OMLAAG
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SABER MÁS VALENCIA

REIZEN

Transavia vliegt vijfmaal per week (vanaf 

mei dagelijks) in 2,5 uur van Schiphol 

naar Valencia. Retourtickets vanaf €100 

(schaars); meer aanbod voor €200. Ook 

vanaf Eindhoven, maar minder frequent 

en duurder. Vueling hee# vergelijkbare 

prijzen, maar de vluchttijden zijn minder 

gunstig en de aanbiedingen schaars. 

KLM is optie drie voor een rechtstreekse 

vlucht. 

Metrolijnen 3 (rood) en 5 (groen) rijden 

om de 10 minuten in 20 minuten van het 

vliegveld naar Xàtiva (Estació del Nord) 

of Colón aan de rand van het centrum. 

Lijn 5 eindigt aan het strand (Neptú). Een 

enkeltje (2 zones) kost €4 (+ eenmalig €1 

voor de kaart). Een tienrittenkaart is €21. 

Meerdere personen kunnen op dezelfde 

kaart reizen. Binnen zone A (centrum 

en strand) kost een tienrittenkaart €8,20 

(inclusief ov-chiptoeslag).

Negen buslijnen hebben een halte aan 

Plaza de la Reina in het hart van de 

ciutat vella. Maar met ongeveer 2 kilo-

meter doorsnee is de oude stad goed te 

belopen.

Estació del Nord is het hoofdstation voor 

alle treinverkeer behalve de AVE (HSL), 

die begint en eindigt op Estació Joaquín 

Sorolla, een kilometer verderop. Beide 

stations zijn met shuttlebus verbonden. 

Naar het startpunt van de spoor6ets-

route Vía Verde de Ojos Negros bij Santa 

Eulalia gaat drie of vier keer per dag een 

trein vanaf Valencia Cabanyal of Estació 

del Nord. Reistijd 2.45-3 uur. Vlak voor het 

eind van de route kun je vanaf Algimia 

vijf keer per dag naar Valencia treinen 

(40 kilometer/50 minuten). 15 kilometer 

door6etsen naar Sagunto verbetert de 

ov-opties enorm. 

Fietsen in de stad huur je bij Valencia 

Bikes, www.valenciabikes.com

SLAPEN

Vía Verde La Puebla de Val Verde: La 

Fonda de la Estación - schitterend geres-

taureerd en sfeervol ingericht landhuis 

vlak bij het station. Vanaf €65 met ontbijt 

voor 2 personen.

Navajas Altomira camping - bungalow-

park, 6etsverhuur. Kamperen: 2 volwas-

senen + tent €15-20. Bungalows zijn erg 

basic, maar doordeweeks in het laag-

seizoen voor €30 (1 nacht, 2 personen) 

het overwegen waard.

Valencia Hotel Ad Hoc Monumental - 

sfeervol klein stadshotel waar modern 

comfort onzichtbaar in een zorgvuldig 

gerestaureerd antiek decor is opgeno-

men. Vriendelijke en <exibele staf. Prijzen 

vanaf €55 (tweepersoonskamer zonder 

ontbijt).

Bubu<ats - stijlvolle comfortabele stads-

appartementen met balkon bij de Jardín 

Botánico. Vanaf €70 (2 personen, geen 

ontbijt).

ETEN

Vijf Valenciaanse restaurants hebben 

een Michelinster: RiFF, La Sucursal, Ricard 

Camarena, Vertical en El Poblet. Menu’s 

beginnen bij €50. Voor de smallere beurs 

is de Canalla Bistro van Ricard Cama-

rena een avontuurlijke introductie van 

de sterrenkeuken (menu €26). Als subtop 

gelden Quintana, Duna, La Salita, Saiti, 

Barella, Askua en Kaymus. Meer traditio-

neel: El Canyar, El Timonel, La Marcelina, 

Les Graelles en Bodega Casa Montaña. 

KAART & WEBSITES

www.bit.ly/ValenciaKaart

www.multiurl.com/g/oRH 

Madrid
Valencia


