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Dat Spanje veel meer is dan strand, zon en tapas, bewijst een bezoek aan  
de streek Castilië en León weer eens. Vanuit Madrid trekken we door het 

binnenland, waar de Moren een stempel hebben gedrukt op de middeleeuwse 
stadjes met hun imposante vestingmuren en labyrintische straatjes.  

En we raken betoverd door Toledo, Ávila en Segovia.

Het warme hart van Spanje
De middeleeuwse steden van Castilla y León 
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>
Openingspagina’s: uitzicht vanaf 
de top van de heuvel in Cadaqués. 
Linkerpagina, linksboven: het station 
van Portbou; overig: nauwe straatjes, 
witte huizen en blauwe luiken zijn 
karakteristiek voor Cadaqués.

Openingspagina: het historische centrum van 
Segovia met zijn indrukwekkende aquaduct.  
Linkerpagina: het Parque del Retiro in Madrid. 
Deze pagina, met de klok mee: de Egyptische 
Templo de Debod uit de 4de eeuw voor 
Christus; de kathedraal Almudena, die vroeger 
een moskee was; bootjes op de vijver van het 
Parque del Retiro; reuzenzeepbellen op Plaza 
Mayor. Alle in Madrid.

 Het hagelwitte Palacio Réal 
blikkert in het felle zonlicht, 
maar in het Parque del Oeste 
daartegenover, is nog genoeg 
schaduw. Veel jonge Madrilenen 
zijn hier op een bankje neer-
gestreken met een krant en een 
kop koffie, doen yoga op het 
gras of vergapen zich aan het 
uitzicht op het drukke centrum 
van Madrid. In dit kleine park 

houdt zich een van de mooiste bezienswaardigheden van de 
stad verscholen: de Templo de Debod. Vooral ’s avonds, als de 
tempel sprookjesachtig wordt verlicht, is hij wonderschoon. 
Dit monument uit de 4de eeuw voor Christus werd in 1968 
door Egypte aan Spanje geschonken als bedankje voor de 
Spaanse bijdrage aan de bouw van de Aswandam in de Nijl. 
Met enige fantasie kun je dit Egyptische souvenir een voorloper 
noemen van de Arabische architectuur van Spanje. Van de 9de 
tot ver in de 15de eeuw werd een groot deel van Spanje bezet 
door de Moren. De toenmalige emir van het Arabische rijk 
Al-Andalus liet in die periode een kleine citadel bouwen op de 
plek waar het Palacio Réal nu staat. Wat toen nog de moskee 
was, werd daarna omgedoopt tot de huidige kathedraal 
Almudena. Met een neoclassicistisch exterieur en een modern 
interieur (met invloeden van popart!) trekt het kerkgebouw 

dagelijks veel architectuurliefhebbers.Toeristen komen graag 
naar Madrid, met zijn levendige wijken, gezellige barretjes  
en onovertroffen ambiente. In een zijstraatje van de Gran Vía 
strijken we neer op het terras van Diurno, ver van het chaoti-
sche verkeer van de 3,2 miljoen inwoners. Smullend van 
belenjenas (gefrituurde aubergine met honing) en pulpo a la 
brasa con crema de pimentón (octopus met paprikacrème) 
begrijpen we waarom dit een populaire lunchplek is. Je proeft 
hier misschien niet de traditionele, Madrileense keuken, maar 
alles smaakt ongeëvenaard. Een mooie voorbereiding op onze 
rondreis door het binnenland.

Toledo
Stad van drie culturen
Vanuit Madrid rijden we zeventig kilometer naar het zuiden. 
Toledo, vóór Madrid de hoofdstad van Castilië, is een van de 
oudste steden van Spanje. De stad ligt honderd meter boven 

In de Templo de Debod 
kun je een vroege voorloper 

zien van de Arabische 
architectuur van Spanje
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de Taag, in een bocht van de rivier. In de tijd van de Moren 
was het een centrum van wapenfabricage, zijde- en wol- 
industrie. Het middeleeuwse centrum, dat op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco staat, herbergt een schat aan kerken  
en musea, die je ontdekt als je door het labyrint van nauwe 
straatjes en binnenplaatsen dwaalt. Op het Plaza de Zocodover, 
het hart van Toledo, kijken we de volgende ochtend met een 
kopje koffie toe hoe de stad ontwaakt. Vanaf dit majestueuze 
plein is het maar een paar minuten lopen naar het Alcázar, het 
grootste fort van Toledo. Hoewel het Alcázar gebouwd is door 
de Romeinen, hebben vooral de Moren een duidelijk stempel 
op Toledo gedrukt. Jarenlang leefden christenen, Joden en 
Moren hier broederlijk naast elkaar, waardoor Toledo ook wel 
‘de stad met de drie culturen’ werd genoemd. Naast de talloze 
Arabische lampen die voor verlichting zorgen in de nauwe 
straten, vind je in Toledo nog veel restanten van moskeeën, 
bijvoorbeeld op de Calle Cristo de la Luz.

Culinaire hoofdstad
Het historische centrum heeft ons hart al snel gestolen,  
maar ook de keuken van Toledo verrast ons meer dan eens.  
Niet voor niets is Toledo in 2016 verkozen tot culinaire 
hoofdstad van Spanje. Bij Taberna La Provisoria proeven we 
hoe de moderne keuken hier wordt gecombineerd met traditi-
onele gerechten en ingrediënten. We kiezen voor de pimientos 
de padrón (een brochette van ibérico-ham) en bacalao con pisto 

(kabeljauw met ratatouille). Inclusief twee glazen wijn en een 
dessert zijn we nog geen dertig euro kwijt. Met een goedge-
vulde maag lopen we vervolgens de Joodse wijk in, die in 
Toledo een belangrijke rol speelt. De kerk van Santo Tomé is 
de grootste synagoge van Castilië en León, en het absolute 
hoogtepunt van de Joodse architectuur in Toledo. In de 14de 
eeuw werd deze voormalige moskee omgetoverd tot een kerk 
in gotische stijl. De mudéjar-stijl van de toren verraadt de 
Moorse oorsprong. De reden dat veel bezoekers ook even naar 
binnen gaan, is omdat hier het beroemdste werk van de 
renaissanceschilder Domenikos Theotokopoulos, beter bekend 
als ‘El Greco’, te bezichtigen is. Op zijn meesterwerk De 
begrafenis van de Graaf van Orgaz is hijzelf ook te zien, als een 
van de toeschouwers bij de graflegging die volgens de legende 
bijna drie eeuwen eerder had plaatsgevonden.

Ávila
Hoogste stad van Spanje
Op de prachtige weg naar Ávila maken bergen plaats voor 
glooiend landschap en groene valleien. Een paar kilometer 
voordat we de Werelderfgoed-stad bereiken zien we al de 
gigantische omwalling die het historische centrum van Ávila 
beschermt. De stad dankt zijn naam aan de eerste bewoners, 

die de stad Óbila (hoge berg) noemden. Dat is niet voor niets: 
op 1127 meter boven zeeniveau is Ávila de hoogstgelegen stad 
van Spanje. Als we door een van de negen toegangspoorten 
van de stad rijden lijken we terug te reizen in de tijd, de oude 
stad lijkt wel een openluchtmuseum. Niet alleen de ommuring, 
maar ook de wegen en de vorm van de stad zijn typisch 
Romeins: een rechthoekige omtrek en twee rechte hoofdstraten 
die elkaar kruisen in het centrum van de stad. Vanaf het 
marktplein lopen we naar de VVV, gevestigd in een van de 
twee panden die nog onderdeel uitmaken van de 2,5 kilometer 
lange murallas. De stadsmuur is drie meter dik en twaalf meter 
hoog en bevat 87 halfronde torens en 2500 kantelen. Ongeveer 
de helft van de muur is toegankelijk voor wandelaars.   
We lopen een trap omhoog en staan boven oog in oog met de 
imposante kathedraal van Ávila, gebouwd vanaf het eind van 
de 11de eeuw en het eerste gotische bouwwerk van Spanje. >

Monasterio de San Juan de los Reyes in 
Toledo. Linkerpagina, met de klok mee: het 
indrukwekkende interieur van de kathedraal 
van Toledo; het Alcázar in Toledo; verse  
tonijn bij de lunch in Diurno, Madrid.

Als we door een van de 
negen stadspoorten van 

Ávila rijden, lijken we terug 
te reizen in de tijd
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De 1,4 kilometer lange wandelroute over de muur eindigt in de 
Joodse wijk, waar nog een andere opvallende bezienswaardig-
heid van Ávila staat: de kerk van Santa Teresa. 
De heilige Theresa die leefde van 1515 tot 1582, werd geboren 
in Ávila en is een van de grootste katholieke heiligen. Omdat ze 
zichzelf leerde lezen en schrijven wordt ze door geëmancipeerde 
vrouwen als een voorloper beschouwd. De relieken van Santa 
Teresa werden na haar dood verdeeld over Spanje; alleen haar 
rechterringvinger bleef achter. 
Doordat de oude stad zo hoog ligt, heb je hier betrekkelijk 
koude winters en heel hete zomers. De lente en de herfst 
gelden hier dus als hoogseizoen, want dan is de temperatuur 
het meest aangenaam. Als de zon ondergaat en het langzaam 
wat frisser wordt, lopen we naar het Plaza del Mercado Chico 
om de versmarkt te bekijken voordat hij sluit. De gids vertelt 
ons de reden waarom het hier iedere vrijdag een drukte van 
jewelste is: ‘Wij houden niet van supermarkten’. Met tassen vol 
lekkers sluiten we de dag af bij Heladeria Vhola met een yemas 
de Ávila, een lokaal gebakje van eierdooiers en suiker.

Segovia
Stad van de overwinning
Segovia is de laatste stop op onze rondreis in het binnenland 
rond Madrid, een oude stad bovenop een rots op 87 kilometer 
van de Spaanse hoofdstad. Vanaf het balkon van onze hotel-

kamer zien we de rivieren Eresma en Clamores samenvloeien 
aan de voet van de Sierra de Guadarrama, een gebergte 
begroeid door een overvloed aan dennenbossen.  
Net als Ávila is Segovia geheel ommuurd. Er doen zeer 
verschillende mythes de ronde over het ontstaan van de stad. 
De vestigingsplaats zou zijn ontdekt door Hercules, maar ook 
door een zoon van Noach. De oorspronkelijke naam ‘Segobriga’ 
is van Keltisch-Iberische oorsprong en bestaat uit twee delen: 
overwinning (sego) en stad (briga). In 1985 werd ook het 
historische centrum van Segovia opgenomen op de Wereld-
erfgoedlijst van Unesco.
Op iedere straathoek zien we een cochinillo aan het spit 
draaien, de specialiteit van deze regio. Maar nog beroemder 
dan dit geroosterde speenvarken is hier het licht, vertelt onze 
gids. ‘Dat zullen jullie straks nog wel mee gaan maken.’  
Het Plaza Mayor vertoont gelijkenissen met het gelijk- >

Deze pagina: wandtegels herinneren aan  
het Moorse verleden; een terras bij de oude 
stadsmuur van Ávila. Rechterpagina, met de 
klok mee: bloemen bloeien relatief laat in 
Ávila, de hoogstgelegen stad van Spanje; 
 uitzicht vanaf de stadsmuur; de versmarkt op 
Plaza del Mercado Chico; een ooievaarsnest 
met uitzicht op de vruchtbare vallei bij Ávila. 

Op iedere straathoek 
zien we een ‘cochinillo’ 
aan het spit draaien, 

het beroemde geroosterde 
speenvarken
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namige plein in Madrid, met een carrousel in het midden en 
restaurants met gezellige terrasjes aan weerszijden van het 
plein. Elk terras biedt uitzicht op de Santa Maria-kathedraal, 
 beschouwd als het meesterwerk van de gotische Baskisch-
 Castiliaanse bouwstijl. Het duurde 160 jaar voordat La Dama 
de las Catedrales af was. 

Symbool van Segovia
De Kathedraal van Segovia stond voorheen tegenover  
het Alcázar, een van de beroemdste kastelen van Spanje.  
Vele Spaanse koningen hebben er gewoond, waaronder 
Alfonso X en Felipe II. Het majestueuze kasteel torent hoog 
boven het stadscentrum uit en is een plaatje om te zien.  
Als de gids vertelt dat het Alcázar als inspiratie diende voor  
het kasteel van Assepoester zien we meteen het kasteel uit  
de film van Walt Disney voor ons. In 1931 werd het Alcázar 
tot historisch monument verklaard en sindsdien is het als 

 museum, met veel prachtig ingerichte zalen, te bezichtigen.
Hét symbool van Segovia is echter het gigantische aquaduct  
in het midden van het centrum. De Romeinse waterleiding  
is aangelegd in de 1ste eeuw na Christus. Het is een uniek 
bouwwerk, met zijn constructie van 160 bogen die zich 
uitstrekken over twee verdiepingen. Het knappe staaltje 
ingenieurswerk is 28 meter hoog en maar liefst 728 meter 
lang. Het is opgetrokken uit 24.000 granietblokken en in 
elkaar gezet met sluitstenen, zonder cement. 
Nadat de Moren een deel van het aquaduct hadden verwoest, 
werd het in de 15de eeuw gerestaureerd en heeft het nog 
eeuwenlang gefunctioneerd als waterleiding tussen Ríofrío  
en Segovia. Uiteindelijk is het aquaduct helaas dusdanig 
beschadigd geraakt door milieuvervuiling en erosie dat het 
niet meer gebruikt kan worden.
Naast Romeinse overblijfselen als het aquaduct, zijn er ook in 
Segovia veel Joodse restanten te vinden. De huizen in de 
binnenstad hebben een typisch Joodse bouwstijl en de wijken 
kenmerken zich door smalle straatjes, kleine barretjes en 
Joodse restaurants.
Als de dag ten einde loopt ploffen we vermoeid neer voor een 
borrel op het Plaza Mayor, en zien we de kathedraal langzaam 
roder worden in het warme avondlicht. Dit is dus waar onze 
gids het over had! Het betoverende licht houdt ons in zijn 
greep totdat de zon onder is. 

Met dank aan het Spaans Verkeersbureau.

Aan het einde van de 
dag zien we op het Plaza 

Mayor de kathedraal 
langzaam roder worden in 

het warme avondlicht

De schaduwen van het aquaduct van Segovia 
zorgen dagelijks voor een boeiend schouwspel;
rechts: de imposante kathedraal van Segovia. 
Linkerpagina, Segovia: de stadsmuur; een 
kleurrijk huis in de Joodse wijk met sgraffito  
op de muur; de kathedraal met besneeuwde 
bergtoppen op de achtergrond; een zak lokaal 
geoogste bonen.

verwijspijltje!
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Tussenstop bij een koninklijk  
zomerpaleis
Rijd je van Segovia naar Madrid of andersom, 
maak dan even een tussenstop bij La Granja 
de San Ildefonso. Dit is een Spaans koninklijk 
zomerpaleis, dat in barokstijl werd gemodel-
leerd naar het paleis van Versailles. De plek 
waar het kasteel werd gebouwd was een 
g eliefde jachtlocatie voor de koningen van 
Castilië. Prachtig om doorheen te wandelen 
zijn de perfect aangelegde tuinen met talloze 
fonteinen die geïnspireerd zijn op de Griekse 
mythologie en die je gratis kunt bezoeken. 
 Bewonder de besneeuwde bergtoppen  
op de achtergrond terwijl je 146 hectare  
met bijzondere planten, bomen en bloemen 
ontdekt. Tegen betaling kun je ook de kamers 
in het paleis bezichtigen. 
www.webdelagranja.com 

Hier verblijf je
 Viersterrenhotel Mayorazgo ligt pal aan de 

Gran Vía in Madrid. Een ideaal uitgangspunt 

voor een stedentrip! 
www.hotelmayorazgo.com 

 Eén blik op de binnenplaats van Palacios  
de los Velada in Ávila en je bent verkocht. 
Boek een kamer aan de voorzijde, waar je  
uitzicht hebt op de imposante kathedraal. 
www.hotelpalaciodelosvelada.com

 Prinsheerlijk slapen doe je op de zachte, 
comfortabele bedden in Exe Casa de los  
Linajes in Segovia. Met balkon, een flesje 
bubbels en supersnelle wifi. 
www.execasadeloslinajes.com/NL/ 
hotel.html

7 tips & adressen langs de route
 Onder het genot van een cerveza geniet  

je in Madrid van het alledaagse leven op  
Plaza de Santa Ana, verscholen in barrio  
de las Letras in de wijk Huertas.

 Bewonder de beroemde schilderijen van  

El Greco in de kerk van Santo Tomé in Toledo.

 Duik daarna vanaf het Plaza de Zocodover 
het zijstraatje Calle de Santa Fe in om te  
dineren in het leuke tapasrestaurant El Trebol.

 Loop de 1400 meter lange wandelroute 
over de indrukwekkende stadsmuur van  
Ávila.

 Rijd dan in de avond naar de rand van het 
centrum en bewonder de verlichte omwalling 
vanaf het monument Los Cuatro Postes.

 Loop in Segovia naar binnen bij Diablo  
Cojuelo, een winkel die lokale producten  
verkoopt, zoals jámon ibérico en judiones de 
la tierra. Achterin vind je een bar waar je alles 
kunt proeven! Adres: calle Juan Bravo.

 Vlak achter de kerk San Miguel vind je  
Plazuela de San Martin, een leuk renaissance-
plein met een klein terras, een fontein en een 
soort Spaanse Trappen. Prachtig!

tips & adressen

Links: het Alcázar van Segovia; rechts: Limón  
y Menta, de pasteleria waar je de beroemde 
marsepein van Segovia kunt proeven. 


