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Woord vooraf

Spanje is vanaf de jaren 70, na de dood van dictator Franco, enorm in trek 
geraakt bij buitenlandse toeristen. Vooral de oost- en de zuidkust trokken 
hordes toeristen; om die te huisvesten werden daar in korte tijd veel bouw-
projecten uitgevoerd. Veel vissersdorpen ondergingen een totale metamor-
fose en zijn onherkenbaar veranderd door hoogbouw en luxe boulevards.
Noord-Spanje lag altijd letterlijk in de luwte van het toerisme, doordat het 
minder zonuren per jaar kent dan de andere delen van Spanje en het vaker 
regent, wat overigens wel zorgt voor een mooie groene laag over het land-
schap. Bovendien is de kust er grillig en zijn stranden soms beperkt tot 
kleine baaien. Maar juist om die redenen heeft dit gebied zijn authentieke 
karakter op vele plaatsen kunnen behouden.
De laatste jaren heeft het buitenlands toerisme de schoonheid en mogelijk-
heden van deze regio ontdekt en is de trek hierheen toegenomen. Een deel 
van die toeristen komt af op de architectonische vernieuwingen in steden 
als Bilbao en San Sebastián en op het internationale gastronomische suc-
ces van de Spaanse keuken. Een ander deel wordt getrokken vanwege de 
toegenomen populariteit van wandeltrajecten, zoals de pelgrimsroutes naar 
Santiago de Compostela en tochten door de Picos de Europa.
Dit boek behandelt het noordelijk deel van Spanje, van Galicië in het noord-
westen tot en met Baskenland en Navarra in het oosten, tegen de Pyreneeën 
aan. Deze regio vormt het decor van belangrijke pelgrimsroutes, maar daar 
gaat deze gids niet specifiek over. De verschillende comunidades en pro-
vincies komen achtereenvolgens aan bod. Daarbinnen is er aandacht voor 
de prachtige steden met hun rijke historie en cultuur én voor de vele na-
tuurgebieden met hun recreatiemogelijkheden. Dan blijkt dat een bezoek 
aan deze regio alleszins de moeite waard is, en dat het gebied uitnodigt om 
nog vele malen terug te komen om alle verschillende delen ervan te kunnen 
bezoeken.

Marja Kusters

< Madre del Emigrante in Gijón.
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Cantabrië en Asturias

Cantabrië en Asturias zijn twee aangrenzende auto-
nome gemeenschappen, elk bestaande uit slechts één 
provincie. Deze hele regio strekt zich uit langs de noord-
kust, tussen Galicië dat aan de westkant van Asturias 
grenst en Baskenland dat ten oosten ligt van Cantabrië. 
Aan de zuidkant grenzen deze gemeenschappen aan de 
autonome gemeenschap Castilla y León. De regio van 
Cantabrië en Asturias tezamen is qua landschap in 3 te 
verdelen: de kust met haar grillige baaien en stranden; 
de valleien landinwaarts waar een groot aantal rivieren 
doorheen stroomt van zuid naar noord; en dan de Picos 
de Europa, het bergachtige natuurpark dat zich uitstrekt 
langs de grens tussen beide gemeenschappen, voor veel 
toeristen een aantrekkelijk vakantie- en wandelgebied.
Santander, de hoofdstad van Cantabrië, ligt aan de 
noordkust. De hoofdstad van Asturias, Oviedo, ligt in het 
binnenland. Maar de grootste stad van Asturias is Gijón, 
een aantrekkelijke badplaats.
Het klimaat is over het algemeen gematigd, een stuk 
koeler dan in de rest van Spanje, daardoor trekt het ge-
bied in de zomer veel Spaanse toeristen vanuit het cen-
tralere en zuidelijke binnenland.

< De Ruta del Cares in de Picos de Europa.



122 CANTABRIË EN ASTURIAS

6

? SANTANDER, EEN KONINKLIJKE BADPLAATS
Santander ligt aan een grote baai en oogt als een grote en mondaine stad, 
hoewel het maar 200.000 inwoners heeft. De plek werd al bewoond in de Ro-
meinse tijd en werd toen Portus Victoriae genoemd. Ze was vooral van belang 
als haven. Echt belangrijk werd de stad vanaf het moment dat er een handels-
route ontstond met Burgos in 1748, want daardoor werd het de grootste haven 
van Noord-Spanje. In de 19de eeuw maakte de stad een grote economische 
groei door omdat de haven een grote rol vervulde in het scheepsverkeer tus-
sen Spanje en Noord- en Zuid-Amerika. Ook kwam er een spoorlijn, die San-
tander met verschillende steden in het binnenland verbond. Daardoor kon 
zich daar een gegoede burgerklasse vormen, aangevuld met rijken die Santan-
der als kuuroord ontdekten en er hun vakantieoord van maakten. Ook de ko-
ninklijke familie bouwde er haar zomerverblijf: in 1908 verrees voor hen het 
Palacio de la Magdalena, nu in gebruik onder andere als zomeruniversiteit.
Door een grote brand in 1942 werd een aanzienlijk deel van het historisch 
centrum van de stad verwoest. Het moest opnieuw opgebouwd worden, 
daarom ogen de gebouwen daar moderner. De haven is inmiddels ver-
plaatst, omdat op de oorspronkelijke plek bij het centrum niet genoeg 
ruimte meer was.

Het centrum van de stad bevindt zich achter de Jardines de Pereda en de 
boulevard die daarlangs loopt. In de tuinen bevinden zich tussen de vele 

Playa de la Magdalena in Santander.
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palmen standbeelden van belangrijke stadsbewoners. Aan het water staat 
het Palacete del Embarcadero, een klein paleis met een mooi uitzicht 
over de baai. In de binnenstad daarachter staan indrukwekkende gebou-
wen, verschillende grote banken, het gemeentehuis, het postkantoor, en een 
klein eindje verder de kathedraal Nuestra Señora de la Asunción. In 
de kathedraal bevindt zich het graf van Menéndez Pelayo (1856-1912), een 
beroemde schrijver en historicus die in Santander geboren werd. Hij is vijf 
keer voor de Nobelprijs voor Literatuur genomineerd, hoewel hij hem nooit 
toegekend heeft gekregen. In 1932 werd in Santander de internationale uni-
versiteit opgericht die naar hem genoemd is.
> CATEDRAL, Calle Somorrostro s/n, tel. 942 226 024. Open: ma.–vr. 10–13 en 

16–19.30, za. 10–13 en 16.30–20, zo. en feestdagen 8–14 en 17–20 uur.

Rond het Plaza Porticada, een plein dat omgeven wordt door booggalerijen, be-
vindt zich een winkelcentrum. Andere belangrijke pleinen zijn het Plaza Gene-
ralísimo, waaraan het gemeentehuis staat, en het Plaza de la Esperanza met een 
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vrij modern marktgebouw. Daar vlak-
bij is het Museo de Bellas Artes, 
het kunstmuseum van Santander.
> MUSEO DE BELLAS ARTES, Calle 

Rubio 6, tel. 942203120. Open: 16 

sept.–15 jun. ma.–vr. 10.15–13 en 

17.30–21, za. 10–13 uur. 16 jun.–15 

sept. ma.–vr. 11.15–13 en 17.30–21, 

za. 10.30–13 uur.

Langs de kade in oostelijke richting lo-
pend kom je bij Puertochico, dat vroe-
ger een kleine vissershaven was, maar 
dat nu gewijd is aan allerlei takken 
van watersport. Aan het begin daar-
van staat twee straten daarachter het 
Museo de Prehistoria y Arqueo-
logía. Net voorbij Puertochico staat 
het Palacio de Festivales, waar elk 
jaar in augustus het festival van San-
tander wordt gevierd. Nog een eind 
verder passeer je langs het water het 
Museo Marítimo del Cantábrico, 

om vervolgens uit te komen op het Playa de la Magdalena, aan de zuidkant van 
het gelijknamige schiereiland. Het paleis van Magdalena, de zomerresidentie 
destijds van Alfonso XIII, dat tegenwoordig andere functies vervult, staat op de 
top van een heuvel en is via een omringend park met hoge bomen bereikbaar. 
Op het schiereiland bevindt zich ook nog een kleine dierentuin.
> MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGÍA, Calle Hernán Cortés 4, tel. 

942209922. Open: 1 okt.–30 apr. di.–vr. 10–14 en 17–19.30 uur; 1 mei–30 

sept. 10–14 en 17–20 uur. Op za., zo. en feestdagen 10–14 en 17–20 uur.

> MUSEO MARÍTIMO, San Martín de Bajamar s/n, tel. 942274962. Open: 1 

okt.–30 apr. di.–zo. 10–18 uur; 1 mei–30 sept. di.–zo. 10–19.30 uur. Op zo. 

vanaf 14 uur gratis toegang.

Aan de andere kant van de heuvel loopt de boulevard af naar het grote 
strand El Sardinero. Dat bestaat achtereenvolgens uit de stranden Playa 
El Camello, Playa La Concha, het wat mondainere Primera Playa en het 
wat volksere Segunda Playa. Langs de stranden vind je veel terrassen en 
uitgaansmogelijkheden, met als centrum Plaza Italia. Daarnaast trekt het 
grote casino de aandacht. Ook kom je langs de tuinen van Piquio, waar het 
zeker op een hete zomerdag heerlijk vertoeven is.

Zeeleeuwen op het schiereiland van la 
Magdalena.


