Valencia & de Restaurant Week

Antropologen weten het al lang: om een cultuur écht te leren kennen, is het best om je er
maandenlang, zo niet jarenlang, in onder te dompelen. Ook wie echt vertrouwd wil geraken met een
stad, trekt daar best wat jd voor uit. Heb je maar enkele dagen en wil je toch wat meer leren kennen
dan enkel wat in de toeris sche gidsen staat te lezen, is het vaak een goed idee om eens een
persoonlijke gids in te huren. Wij bezochten Valencia jdens de Restaurant Week en werden er een
gedeelte van de jd begeleid door Konstan n Stanishevski, een van de beste gidsen die we al mochten
ontmoeten – met dank aan Miriam Mascaros, de sympathieke dame van de toeris sche dienst die de
trip voor ons regelde.

Restaurant Week in Valencia

Geschiedenis

Natuurlijk hebben we in België en Nederland
ons eigen equivalent, maar de VLC Restaurant
Week in Valencia is zeker de moeite waard: voor
20 euro kan je redelijk uitgebreid lunchen in een
schare restaurants die deelnemen aan de
Valencia Cuina Oberta. Dineren kost 30 euro.
Het bureau van toerisme hee daarbuiten ook
brochures waarin het ‘Menu VLC’ wordt
gepromoot, een driegangenmenu waar je als
volwassene maar 15 euro voor neerlegt (12
euro voor kinderen), maar dan moet je wel
kiezen uit een veel kleinere selec e en moet je
zeker geen top gastronomie verwachten. Laten
we het eerst echter even over Valencia zelf
hebben!

Valencia is een echte smeltkroes waar
verschillende culturen elkaar ontmoeten en
waar je overal culturele en religieuze symbolen
terugvindt die verwijzen naar het bewogen
verleden van de streek. De derde grootste stad
van Spanje werd in 138 voor Christus ges cht
door de Romeinse poli cus annex generaal
Decimus Junius Brutus Callaicus, maar later
bezet door eerst de Visigoten en vervolgens de
Moren. De legendarische Spaanse held El Cid
wist de stad een jdlang over te nemen, waarna
alweer de Moren (in 1102) en daarna James I
van Aragón (in 1238) volgden.
James I hee
zijn stempel duidelijk
achtergelaten op de plaatselijke architectuur,

kaart van de stad alle busnummers en hun
belangrijkste haltes kunt raadplegen en
bovendien zijn er reiskaarten beschikbaar die
alles nog voordeliger maken voor wie
regelma g het openbaar vervoer wil nemen.

grotendeels omdat het koninkrijk jdens zijn
bewind een eigen parlement en een eigen legaal
kader bleef behouden. Dat bleef duren tot
1479, toen de monarchen Ferdinand en Isabella
Valencia en Cas le met elkaar konden
herenigen. Recenter maakte de Spaanse
Burgeroorlog en de afschaﬃng van de
Valenciaanse taal door dictator Franco een
zwarte vlek op de geschiedenis van de streek,
maar sindsdien is deze bescheiden metropolis
een hippe en trendy plaats geworden, waar
zowel heel wat cultureel erfgoed als moderne
architectuur en entertainment te bewonderen
is.
Transport
Sinds 1988 hee Valencia, in navolging van
Madrid en Barcelona, haar eigen metronetwerk,
de Metrovalencia, die onder andere de
luchthaven met de rest van de stad verbindt. Er
is ook nog de EMT, een uitgebreid busnetwerk
dat vanaf 4 uur ’s ochtends (voor de
belangrijkere lijnen) tot 22u30 zowat elke hoek
van de stad aandoet. Wie denkt dat de bussen
dus veel te vlug stoppen met rijden, is er echter
aan voor de moeite, want de nachtdienst loopt
gewoon door tot 2 uur ’s ochtends en zelfs
anderhalf uur langer op vrijdagen, zaterdagen
en de nachten voor de oﬃciële vakan es,
waardoor je nooit lang zonder openbaar
vervoer kunt komen te zi en. Er bestaan
brochures waarin je naast een gedetailleerde

Wie zich naar de buitenwijken wil begeven, doet
dat met een andere dienst die gekend is als
Metrobús en veel van dezelfde voordelen biedt
als de reguliere buslijnen van de EMT. Overigens
kan je op verschillende plaatsen ﬁetsen huren
waarmee je de stad kunt verkennen. Wij
bezoeken Solu on Bike, dat ons voorziet van
leuke gele tweewielers waarmee we een
jdlang kunnen rondtoeren. Ideaal daarvoor is
een 9 kilometer lange groene strook doorheen
het centrum waar vroeger de Turia liep. Die
rivier werd na de overstromingen van 1957
echter omgelegd, waardoor je nu gewoon langs
musea,
wandelpaden,
speeltuinen,
voetbalpleintjes en veel meer kunt wandelen of
ﬁetsen. Meer, zelfs: de Ciudad de las Artes y las
Ciencies, misschien wel de belangrijkste
trekpleister van de stad, bevindt zich gewoon
binnen de Jardín del Turia, net als onder andere
het Museum voor schone kunsten, de

koninklijke tuinen en het Parc Gulliver.
Bezienswaardigheden
Aan bezienswaardigheden is er in Valencia
absoluut geen gebrek. Tijdens de middeleeuwen
werd de stad beschermd door twaalf imposante
torens, waarvan er nog twee overeind blijven.
Een daarvan, de Torres Serranos, vormt de
toegangspoort tot de oude stad, waar meteen
ook de knapste oude architectuur te
bewonderen is. Daarbij loont het de moeite om
een gids als Konstan n bij je te hebben, want
achter zowat elke deur schuilt wel een verhaal.
Zo mogen vrouwen enkele wensen doen bij het
standbeeld van de maagdelijke patroonheilige
van de stad in de Basílica de la Virgen de los
Desemparados en proberen de boeren uit de
omgeving nog steeds elke donderdag om 12 uur
hun geschillen bij te leggen in de kathedraal, die
voorheen een moskee en daarvoor een
Romeinse tempel was. Ook de Heilige Graal
waaruit Jezus hee gedronken jdens het
Laatste Avondmaal zou hier staan, al hebben
poli eke overwegingen wellicht te maken met

de beslissing die de Kerk jaren geleden hee
genomen om dit relikwie als vermoedelijk
authen ek aan te duiden.
Architectuur & musea
In de veer ende-eeuwse Arabische baden kan je
tegenwoordig
komen
kijken
hoe
ze
oorspronkelijk werden gebruikt, terwijl de
omliggende gebouwen een ware mengelmoes
van architecturale s jlen verraden, waaronder
go ek, barrok, neobarrok en renaissance. In het
sta on en de fantas sche overdekte markt
Mercado Central vind je zelfs Spaanse art
nouveau met eclec sche invloeden terug,
terwijl
de
jaren
der g
een
aantal
modernis sche ‘Francogebouwen’ hebben
achtergelaten en het prach ge complex van
Ciudad de las Artes y las Ciencias de stad in een
futuris sch postmodern jasje hebben gestoken.
Het is een mooi amalgaam en vanzelfsprekend
een
absolute
trekpleister
voor
architectuurlie ebbers.
Buiten de gebouwen en de vele musea,

waaronder het stedelijk, het prehistorisch, het
historisch, het militair historisch en het
s erenvechtmuseum, is het de moeite waard
om je onder te dompelen in het dagdagelijks
leven van de Valencianen.

antwoord, waarna hij uitriep: “Aixo no es llet,
aixo es OR, XATA!" (“Dit is geen melk, dit is
GOUD, LIEVERD!”) Het duurde niet lang voor de
drank bekend werd in heel Spanje en er ook een
‘h’ werd toegevoegd aan het begin van het
woord. Hoewel chufanoten enorm gezond zijn,
wordt er bij het maken van horchata ook water,
kaneel en... heel wat suiker toegevoegd,
waardoor het een lekkernij blij die je best met
mate nu gt. Dat geldt overigens dubbel als je
een van de lekkere langwerpige gebakjes erbij
neemt, zoals tradi oneel het geval is. De smaak
daarvan is vergelijkbaar met oliebollen, wat
wellicht voldoende zegt over hun verslavende
aard!

Horchateria

Porselein

Zo is het bijna een must om eens een
horchateria binnen te stappen, zoals de
beroemde Horchateria Chocolateria Santa
Catalina, waar men al langer dan tweehonderd
jaar de bekendste drank van Catalonië
klaarmaakt. De façade is haast cultureel
erfgoed, terwijl binnenin een klassiek café huist
dat gedecoreerd is met tegels van keramiek. In
de grote ruimte beneden staat een lange bar
waar je gebakjes en natuurlijk horchata kunt
kopen, die je vervolgens aan een van de met
marmer bedekte tafels op dezelfde verdieping
of boven kunt nu gen.

Valencia is ook gekend omwille van de prach ge
porseleinen en keramische ﬁguurtjes, tegels,
kommen en andere (gebruiks)voorwerpen die je
er kunt kopen. Natuurlijk voelt alles wat oubollig
aan en past dit soort aardewerk niet meer in elk
interieur, maar in sommige winkels kan je de

Hoewel Spaanse horchata (die sterk verschilt
van pakweg de Mexicaanse variant) is gemaakt
van chufanoten – die al door de oude
Egyptenaren en Moren werden gebruikt –
krijgen we van gids Konstan n te horen wat de
legende achter deze godendrank is. Die draait
rond James I, die als koning van Catalonië en
Aragón een bezoek bracht aan het stadje
Alboraia, vlakbij Valencia. Daar kreeg hij een
drankje aangeboden van een meisje, waarna de
heerser zo verrast was door de geweldige smaak
dat hij wilde weten wat het nu eigenlijk was.
“Het is chufamelk,” kreeg de verbaasde man als

heel speciﬁeke tassen of
glazen. Dat er geregeld leuke
evenementen
worden
georganiseerd en er zelfs
wordt samengewerkt met de
organisa e van de Fashion
Week, hoe dan ook niet te
verwonderen.
Mercado Central

makers zelf aan het werk zien en enig respect
naar hun ambacht toe is zeker op zijn plaats,
zelfs al ben je meer een fan van modernis sche
en minimalis sche decora e. Een zaak als
Cobalto y Cobre is genoemd naar de twee
grondstoﬀen die gebruikt worden om kleur aan
te brengen, terwijl we zelfs kunstwerkjes zien
die nog worden binnengebracht door een dame
die de tach g al een jdje voorbij is.
Café de las Horas
Een ware vondst in het centrum van Valencia, in
de Calle del Conde de Almodóvar, is Café de las
Horas, een trendy café vol eclec sche kunst dat
duidelijk een avantgardis sch sfeertje uitademt.
De neobarokke s jl past perfect bij het
interieur, dat ongetwijfeld mee hee
bijgedragen tot de vele ar kels waar deze plaats
al hee op mogen rekenen. Uitbater Mark, die
het hele concept samen met zijn vriend Manuel
op touwen hee
gezet, is een joviale,
intelligente praatpartner die erg trots is op wat
hij hee verwezenlijkt en zijn café als ul eme
ontmoe ngsplaats ziet voor trendse ers,
kunstlie ebbers en visionairen. Temidden van
met goud en lood omlijnde spiegels,
handgeschilderde muren, honderden kaarsen,
zware gordijnen en mosaïekjes krijg je lekkere
cocktails of andere drankjes geserveerd, vaak in

Deze enorme overdekte markt
is
gehuisvest
in
een
modernis sch gebouw dat
werd opgetrokken in 1914,
maar pas in gebruik is sinds
1928. Het bestaat uit een begane grond met
zuilen, een onderbouw uit baksteen en een
kelder. Langs de twee belangrijke paden staan
bijna 1000 kramen – een verbluﬀend aantal –
waar je allerlei voedselwaren kunt vinden, van
fruit tot wijn en bier. Daartussen natuurlijk heel

wat lokale specialiteiten.
Wij stoppen onder andere aan een kraam waar
een lieve dame die geen Engels spreekt allerlei
vormen van gedroogde vis verkoopt. De vis zelf
is van een uitstekende kwaliteit, maar hee
door het drogen natuurlijk een heel andere
textuur en smaak gekregen, die meer lijkt op
ham dan op vis. De tonijn die we te eten krijgen,
smaakt alvast naar meer!
Ook de vele soorten jamón Ibérico die hier te
vinden zijn, zullen vele gastronomen reﬂexma g
doen watertanden. De prijzen verschillen enorm
en hebben rechtstreeks verband met de
kwaliteit van deze pata negra, waarvan de naam
verwijst naar de zwarte poten van de gebruikte
varkens. Die mogen in hun laatste groeifase
enkel met eikels en grassen in of uit de vrije
natuur worden gevoed, tenminste als je het
resultaat Jamón Ibérico de Bellota of Paleta
Ibérica de Bellota (al naargelang of het om een
achter- of een voorpoot gaat) wil kunnen
noemen. De varkens kunnen hun vet opslaan in
het spierweefsel, wat voor veel malser vlees

zorgt dan bij, bijvoorbeeld, serranoham het
geval is, terwijl ook het zouten, het drogen en
het rijpingsproces bijdragen aan de unieke
smaak. Wij leren hoe je moet herkennen of de
dieren voldoende buiten hebben rondgelopen
(ze moeten dan afgesleten hoeven hebben) en
degusteren
enkele
plakjes
vlees
van
uiteenlopende prijsklassen. Onze raad? Koop
beter 100 gram van de betere jamón Ibérico
dan 1 kilogram ham van inferieure kwaliteit. De
herinnering eraan zal je veel langer bijblijven!
Ook leuk is een stand als die van Supergourmet,
waar je niet alleen ter plekke wijnen kunt
proeven, maar ook allerlei lekkernijen kunt
kopen. Zo hee de uitbater foie gras van
uitstekende kwaliteit met zich mee, net als
allerlei na onale en interna onale kazen,
brood, vlees, vis en veel andere zaken. De
wijnen variëren van goed tot geweldig en
worden aan heel democra sche prijzen aan de
man gebracht, waardoor je maar een halte
nodig hebt om met een hele voorraad aan de

haal te kunnen gaan.
Er is meer, zoals proeverijen van koﬃe, onder
andere van een typische bonenmengeling die
hier heel erg in de smaak blijkt te vallen.
Eigenlijk is de Mercado Central een soort
pretpark voor gastronomen en lekkerbekken.
Heel wat waren die je hier kunt vinden, kan je
immers nauwelijks in een lokale supermarkt
aantreﬀen en bovendien is bijna elke verkoper
een ware expert die meestal heel wat weet te
vertellen over wat hij of zij aan de man probeert
te brengen. Op die manier raak je veel meer
betrokken bij het hele gebeuren. Leergierige
hobbykoks weten dus waar naartoe!
Desondanks willen we even aanraden om ook
buiten de markt eens op zoek te gaan naar
leuke lokale specialiteiten, want die zijn er
zeker en vast. Niet alleen in de vele tentjes net
buiten de Mercado Central, maar ook in heuse
winkeltjes, die vaak behoorlijk unieke dingen
verkopen.
Barrio del Carmen
Wees gerust: er is nergens in Valencia een ander
district waar je binnen een korte afstand van
elkaar zowel een ‘dungeon’, een holebibar, een
punkcafé, een chill-out lounge, een jazzkelder,
La jns-Amerikaanse muziek, een rookkotje vol
reggaefans en een ontmoe ngsplaats voor de
nieuwe intellectuelen kunt vinden. Barrio del
Carmen is een hutsepot van verschillende
subculturen, voorkeuren en genres, al is het niet
– zoals je in de gidsen vaak wel terugvindt – de
belangrijkste of grootste uitgaansbuurt van de

stad. Wie enkel op zoek is naar discotheken
waar con nu repe eve muziek wordt
gedraaid, kan dus elders terecht, maar Barrio
del Carmen hee een eigen charme en ‘smaak’
die je nergens anders in Valencia kunt vinden.
Overigens kan je er ook leuk winkelen!
Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia
Uitgestrekt over maar liefst 350.000 vierkante
meter ligt de ‘Ciudad de las Artes y las Ciencias’,
een hypermodern complex dat bestaat uit zes
futuris sch uitziende gebouwen. Belgen die
denken dat ze dezelfde architecturale s jl al
eens gezien hebben, zijn waarschijnlijk juist,
want top architect San ago Calatrava, die
instond voor het grootste gedeelte van het
ontwerp, is ook verantwoordelijk voor het
sta on van Luik.
De verschillende gebouwen staan los van elkaar,
maar zijn via allerlei paden gemakkelijk te voet
te bereiken, al duurt het wel even voor je van
het ene uiteinde naar het andere bent gestapt.
De
Umbracle
is
een
verhoogde
wandelpromenade van 320 meter lang en 60
meter breed die een goed zicht biedt op de
verschillende museumgebouwen en bovendien
een eigen botanische tuin herbergt – een goed
startpunt voor een eerste bezoek, dus.
Wetenschapsmuseum Museo de las Ciencias
Principe Felipe is geherbergd in het grootste
gebouw van de zes. Het is een indrukwekkend
gevaarte in de vorm van een walvisskelet waarin
je niet alleen een boekenwinkel en een trendy
café kunt vinden, maar vooral ook drie

verdiepingen vol – veelal interac eve –
wetenschappelijke tentoonstellingen. Sinds de
opening in 2000 kan je hier jouw kennis over
fysica, biologie en andere disciplines testen en
aanscherpen. Vaak kan dat proefondervindelijk,
waarbij je een of meerdere handelingen moet
uitvoeren waarvan de resultaten uitgelegd
worden op bordjes – gelukkig ook in het Engels.
Een van de leukste tentoonstellingen is die rond
Marvel, samen met DC de grootste uitgeverij
van comics ter wereld. Te midden van
superhelden als de X-Men, Hulk en Spider-Man
krijg je heel wat informa e rond de tekenaars
en schrijvers van de uitgeverij. Veel belangrijker

is dat de wetenschappelijke hokjes hier allerlei
superheldengaven ‘nabootsen’ met een reëel
equivalent. Zo kan je aan kabels hangen die
bijna even sterk zijn als het web van Spider-Man
en leer je hoe bliksem zoals Storm kan
oproepen ontstaat of hoe de geluidsgolven van
Banshee zouden kunnen werken. Knap!
De Hemisfèric ligt tegenover een van de
uitgangen van het wetenschapsmuseum. Het is
een IMAX-theater waarin je – vaak in 3D – zowel
natuurdocumentaires als andere educa eve
ﬁlmpjes kunt bekijken. Wij volgen de boeiende
reis van een dolichorhynchops die 82 miljoen
jaar geleden leefde in Sea Monsters 3D en
geraken daaropvolgend iets minder onder de
indruk door een ietwat ﬂauwe afvaart van de
Nijl in Mystery of the Nile (hint: er wordt geen
mysterie gevonden).
Het Agora werd pas in 2009
voltooid en is daarmee het laatste
gebouw van de Ciudad de las Artes
y las Ciencias de Valencia dat de
deuren hee
opengedaan. Het
wordt
enkel
gebruikt
voor
evenementen
als
conven es,
concerten, tentoonstellingen, de
Valencia Fashion Week en het
jaarlijks tennistoernooi Valencia
Open 500.

Oceanogràﬁc is met 40.000 dieren,
toebehorende aan 500 soorten, het
grootste aquariumcomplex van
Europa. Het werd niet door
Calatrava, maar door Félix Candela
ontworpen, en omvat negen
sec es, onderverdeeld volgens het
soort
gebied,
waaronder
mediterraans, tropisch en arc sch.
Watervogels, bruine pelikanen,
wi e
dolﬁjnen,
walrussen,
tuimelaars, haaien; je hebt het hier
allemaal. Alleen het London
Aquarium, met zijn gidsen en
interac eve voorstellingen, maakt meer indruk
in Europa. Vergeet trouwens zeker niet naar een
van de dolﬁjnshows te gaan kijken!
Het veer en verdiepingen hoge operagebouw
Palau de les Arts Reina Soﬁa werd geopend in
2005 en bevat vier zalen. De Sala Principal is
met 1700 zitplaatsen en een orkestbak die
plaats biedt aan 120 musici het vierde grootste
(opera-)auditorium ter wereld, terwijl ook het
Auditorio daarboven (1500 zitplaatsen) ronduit
indrukwekkend is. Zowel Aula Magistral als het
Mar n y Soler Theater bieden plaats aan 400
bezoekers. Niet alleen operavoorstellingen,
maar ook theaterstukken, conferen es,
dansshows en andere voorstellingen kunnen
hier trouwens een onderkomen krijgen.

Bioparc
‘Een van de beste dingen die er in Valencia te
zien zijn,’ lees je in allerlei recensies en dat is
een mening die zeker te verdedigen valt.
Bioparc is een fantas sch dierenpark van 8
hectare groot dat zo’n vijf jaar geleden voor
het eerst onder die naam geopend werd en
ondertussen ongeveer 4000 dieren van 250
verschillende soorten tot bij het publiek
brengt. Of eerder: dat het publiek tot bij de
dieren brengt. Het woord ‘dierentuin’ is hier
immers nauwelijks van toepassing, althans niet
onder de gebruikelijke invulling van het woord.
Er wordt namelijk gewerkt rond het concept
‘zoo immersion’, waarbij kooien en ar ﬁciële
omheiningen achterwege wordt gelaten. De
bedoeling is om de bezoekers onder te
dompelen in de natuurlijke habitat van de
dieren, waarbij rotsen, beekjes, vijvers en
hagen worden gebruik om verschillende
gedeeltes van elkaar af te schermen – de
leeuw mag jou nog al jd niet kunnen
oppeuzelen, natuurlijk. De lokale ‘bevolking’ is

verdeeld onder drie ecosystemen: equatoriaal
Afrika, savanne en Madagaskar. Dat wil dus
meteen ook zeggen dat er heel wat Afrikaanse
ﬂora en fauna te bewonderen is. Olifanten,
ﬂamingo’s,
giraﬀen,
hyena’s,
gorilla’s,
stokstaartjes, struisvogels en heel wat andere
dieren horen hier allemaal thuis. Wie er niet
veel aandacht aan schenkt, kan op een uurtje
jd doorheen het hele park wandelen, maar
geïnteresseerde toeschouwers of groepen met
een gids doen er gemakkelijk tot drie keer
langer over. Een absoluut aan te raden ervaring!

Sport
Valencia hee twee voetbalteams die in de
Primera División (de Spaanse eerste klasse
spelen): Valencia C.F. en Levante. Valencia C.F.
beschikt over de mooiste adelbrieven. Het
speelde kampioen in 2002 en 2004 (het jaar
waarin ook de UEFA Cup werd gewonnen) en
was Champions League-ﬁnalist in 2000 en 2001.

