knip de
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dan kun je de
plattegrond er
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La Ribera
Mercado de La Ribera
Iglesia de San Antón
Hitz
Baster Bilbao
Aparté
Serie B
Charamel Gozotegia
SKFK
Plaza Nueva
Gelati!! Gelati!!
Museo Vasco
Museo de Arqueología
Parque Etxebarria
Kokken
Teatro Arriaga Antzokia
Biblioteca Central de Bidebarrieta
Los Jaboneros
Sinpatron
Bohemian Lane
Labeko Okindegia
Marzana 16
El Perro Chico
Mongolia
Ganboa Jewellery
Bihotz Café
Dando La Brasa
La Viña de San Francisco
TxuKruT Vegan Bar
Museo de Reproducciones de Bilbao
Zurima
Rastro 2 de Mayo
Something Special
Nervión
Txinpum
Mina
Zubiburu

ROUTE
bilbao casco viejo
OVER DE ROUTE

De route voert je door de oudste wijken van Bilbao. Na een bezoek aan de overdekte
versmarkt La Ribera duik je de wirwar van straatjes in van Casco Viejo, afgewisseld met leuke
pleintjes vol terrassen. Je stijgt boven de stad uit als je door Parque Etxebarria komt.
Vervolgens steek je de rivier over en ontdek je de heropleving van de mijnarbeiderswijk Bilbao
la Vieja en immigrantenwijk San Francisco door de komst van ateliers, cafés en restaurants.

DE WIJKEN

Toen Bilbao in 1300 gesticht werd, bestond de stad uit Casco Viejo en Bilbao la Vieja,
gescheiden door de rivier. Casco Viejo was het commerciële centrum, waar de inwoners
leefden van visserij en agricultuur. Schepen voeren af en aan tot waar nu de
overdekte versmarkt La Ribera huist. Nog steeds is er dagelijks reuring van aanvoer van
verse producten van land en zee. Vanaf de rivier lopen zeven parallelle straatjes het stadshart
in, onderling verbonden door nauwe steegjes en een netwerk vormend rond de Catedral de
Santiago.
De zware overstroming in 1983 beschadigde veel van de eeuwenoude gebouwen, gelukkig
niet onherstelbaar. Omhoogkijkend ontdek je vaak prachtige gevels. Traditie en cultuur
staan hoog in het vaandel. Heel wat winkels kennen een lange geschiedenis en verkopen al
decennialang stokvis of klederdracht. Een bezoek aan een van de musea brengt je nog verder
terug in de tijd. Daarnaast zie je zaakjes van jonge ondernemers en ontwerpers en vele
barretjes en restaurants. Overdag bevolken toeristen de wirwar van straatjes, terwijl je de
lokale bevolking tegenkomt waar er maar pintxos worden verkocht, zoals op het mooie Plaza
Nueva.
Zodra je de rivier oversteekt, loop je door de steile straatjes van Bilbao la Vieja, van oudsher
bevolkt door mijnwerkers. Toen die industrie verdween, raakte de wijk in het slop en werd het
er een broeinest voor criminaliteit en prostitutie. De verloedering trof ook het ernaast gelegen
San Francisco. Creatievelingen en jonge ondernemers hebben Calle de Arechaga nieuw
leven ingeblazen en met een ruim aanbod van leuke restaurants en cafeetjes is het bij droog
weer een gezellige drukte. De maandelijkse zaterdagmarkt op Calle 2 de Mayo trekt
uiteenlopend publiek. San Francisco is zonder meer de meest multiculturele wijk van Bilbao
die nog maar mondjesmaat door toeristen is ontdekt. Overigens: hoewel subsidies voor
verbeteringsprojecten de laatste tien jaar vruchten afwerpen en horeca verschillende straten
levendig maakt, is er buiten de beschreven route weinig te zoeken voor niet-locals.

Atxuri was vroeger een buitenwijk van de oude binnenstad, maar staat nu op zichzelf. Het is
een kleine wijk met een lokaal karakter, traditioneel met een kerk en een kroeg aan het plein.
Door de aanwezigheid van het regionale treinstation zie je dagelijks veel passanten.

WEINIG TIJD

Mercado de La Ribera + Plaza Nueva + Museo Vasco + Arechaga Kalea; de heropleving
van Bilbao la Vieja + Baster Bilbao

ROUTEBESCHRIJVING (ca. 6.50 km)
Start bij La Ribera 1 ; misschien is er vandaag een leuk optreden. Loop langs het gebouw tot
de ingang halverwege en ga de markthal in 2 . Buiten loop je door naar Iglesia de San Antón
3 . Vervolg en steek twee keer over. Ga rechts en bij de hoek links. Langs het water krijg je

een indruk van de bebouwing tegen de heuvels op. Ga bij de tweede straat links. Steek over
bij treinstation Atxuri en loop tussen twee huizenblokken door naar Plaza Encarnación, het hart
van Atxuri. Ga terug naar de doorgaande weg en ga rechts. Loop door tot Artekale Kalea, een
van de zeven straatjes die in 1300 het stadshart vormden, en ga die straat in. Ga aan het einde
rechts Goienkale in, een straat vol kroegjes. Ga de eerste links en direct weer links. Loop bij
het kruispunt langs de Iglesia de los Santos Juanes en ga de eerste links. Waar vroeger vis
verhandeld werd, koop je nu leuke kleding 4 . Rechts geniet je van een vermout 5 . Ga
verderop links Lotería Kalea in 6

7 . Aan het einde van Dorre Kalea loop je om het barokke

Yohn Palace, voorheen de Beurs. Zigzag verder met een fijne koffiestop 8 en dan tot het
nauwe Viktor Kalea, met leuke (kleding)winkels 9 . Bewonder aan het eind de mooie gevel en
ga links. Bij de volgende ‘straat’ rechts komt het geroezemoes van borrelende mensen 10 je
tegemoet. Geniet van de sfeer en een pintxo. Verlaat het plein en ga met een ijsje 11 richting
Plaza Unamuno om in de musea verder de geschiedenis in te duiken 12 13 . Schep een
luchtje met uitzicht op de stad door met de trap naar Parque Etxebarria 14 te gaan. Boven ga
je rechts om de ‘beschermvrouwe’ van Bilbao te zien, de basiliek van Begoña. Loop terug,
steek over, vervolg de route door het park. Daal af via de trappen voor een welverdiende lunch
15 . Langs de rivier loop je naar theater Arriaga 16 . Steek over en ga het casco viejo in. Na de

bibliotheek 17 loop je rechtdoor tot het plein van de kathedraal 18 . Vervolg langs creatieve 19
en traditionele kledingateliers. Geniet van een stuk vegan taart 20 of completeer je picknick
met lekker brood 21 . Ga rechts en steek de brug over, Bilbao la Vieja in. Proef de sfeer en iets
lekkers 22 23 26 27 28 29 en vind iets moois 24 25 voordat je naar het museum gaat 30 .
Ga rechts Bailén Kalea in en reserveer voor het diner 31 . Vervolg de route omhoogkijkend
naar de gevels. Ga rechts en loop de drukte in 32 . Verderop koop je iets speciaals 33 .
Beëindig de wandeling langs de rivier met een drankje 34 35 en een diner 36 37 .
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1 LA RIBERA - LEUK OM TE DOEN

5 BASTER BILBAO - ETEN & DRINKEN

In het modern ingerichte grand café-restaurant La Ribera, met uitzicht op de rivier, geniet je

De wirwar van straatjes in de oude binnenstad brengt je steeds opnieuw langs Baster Bilbao.

op elk moment van de dag. Het leukst is echter als je komt tijdens een livemuziekoptreden.
Deze optredens, veelal jazz, vinden vrijwel elk weekend plaats, zowel op het mediterrane pre-

De verse pintxos van Baskisch en Catalaans recept op de bar zijn gemaakt volgens het

lunchtijdstip (12.30 uur) als in de avond.
erribera kalea 20, www.lariberabilbao.com, +34(94)-6575474, wo 11.00-21.00, do 11.00-0.00,
vr 11.00-2.00, za 10.00-2.00, zo 10.00-21.00, keuken do-za 13.00-16.00 & 20.30-23.00, wo &

heerlijke huisgemaakte vermout bij.

zo 13.00-16.00, entree meestal gratis, afhankelijk van programma, metro l1, l2 casco viejo,
tranvía ribera, bus 11, 22, 40, 56, 58, 75, 77, 85, a2 ribera merkatua

principe km 0-barrio (de buurt), dus gegarandeerd lokaal. Drink er een
posta kalea 22, basterbilbao.wordpress.com, +34(94)-4071228, di-do 9.30-22.00, vr-za
9.30-23.00, zo 9.30-16.00, pintxo € 1,70, ración € 6, metro l1, l2 casco viejo, bus a2, a5
unamuno
6 APARTé - SHOPPEN

2 MERCADO DE LA RIBERA - LEUK OM TE DOEN

Française Julie verkoopt in haar kledingzaak Aparté voornamelijk chic-sportieve kleding en

Al vanaf de 14e eeuw is op deze plek markt. De huidige Mercado de La Ribera bestaat sinds
1929, modern en functioneel gebouwd volgens het rationalisme. Deze grootste overdekte
markthal van Europa is net een fabriekshal, zonder pilaren, maar wel met prachtige glas-inloodramen. Naast het bekijken van het gebouw kom je hier natuurlijk om de markt te beleven.
Het visassortiment is enorm. Vele koks in de stad laten zich er inspireren voor gerechten van
seizoensproducten. Wat je hier ziet, vind je later terug op je bord.
erribera kalea s/n, www.mercadodelaribera.biz, +34(94)-4790695, ma-do 8.00-14.30, vr
8.00-14.30 & 17.00-20.00, za 8.00-15.00, entree gratis, metro l1, l2 casco viejo, tranvía ribera,
bus 11, 22, 40, 56, 58, 75, 77, 85, a2 ribera merkatua

accessoires van merken uit haar land van herkomst. Daarnaast vind je hier een aantal Deense
merken. Voorheen liepen enkel vrouwen van 20-50 jaar met een tas vol aankopen naar buiten.
Door uitbreiding van de zaak vinden nu ook mannen hier een mooi shirt of chic-stoer jasje. En
misschien loop je binnen op een dag van cheap & chill; met een dj, een drankje en
gereduceerde prijzen is het nóg leuker winkelen!
loteria kalea 2, bilbao, www.aparteshop.com, +34(94)-4151778, ma-za 10.30-14.00 &
17.00-20.00, metro l1, l2 casco viejo, bus a2, a5 unamuno
7 SERIE B - SHOPPEN

De slogan van Serie B luidt ‘Als niemand naar ons kijkt, zijn we onzichtbaar’. Dát kan natuurlijk
3 IGLESIA DE SAN ANTóN - BEZIENSWAARDIGHEDEN

Op de plek van Iglesia de San Antón vond ruim voor de bouw ervan (1546) intensieve handel
plaats. Er stond destijds een pakhuis, logistiek gezien ideaal gelegen aan de rivier. Eromheen
was een stadsmuur, een detail dat je nu nog in de kerk terugvindt. De bouwstijl is
overwegend gotisch, met een barokke klokkentoren en het hoofdportiek in renaissancestijl.
De kerk staat naast de puente San Antón. Deze brug was de eerste verbinding tussen de
twee rivieroevers. De eerste constructie stamt uit de vroege middeleeuwen. Zowel de kerk
als de brug staan afgebeeld op het schild van Bilbao.
erribera kalea 24, +34(94)-4154262, ma-vr 10.30-12.30 & 17.30-20.00, zo & feestdagen
10.30-14.00 & 17.00-20.00, entree gratis, metro l1, l2 casco viejo, tranvía ribera, bus 11, 22,
40, 56, 58, 75, 77, 85, a2 ribera merkatua
4 HITZ - SHOPPEN

Door de grote ruiten straalt een in dromerige vintagestijl ingerichte winkel je tegemoet. De vrij
basic modellen zijn bijzonder door de fijne stoffen en de kleine details van een mooi
knoopje of aparte snit. Ook voor tasliefhebbers is Hitz een hit.
dendarikale 29, www.hitz.es, +34(94)-6567389, ma-za 10.30-14.00 & 17.00-20.00, metro l1, l2
casco viejo, bus a2, a5 unamuno

niet! Deze winkel richt zich op mannen en vrouwen die hun kleding zien als manier van
expressie, vrij en onbegrensd. Je koopt hier je complete outfit, inclusief schoenen en
accessoires.
loteria kalea 2, www.seriebshop.com, +34(944)-15 54 04, ma-vr 10.30-14.00 & 17.00-20.30,
za 11.00-14.30 & 17.00-20.30, metro l1, l2 casco viejo, bus a2 en a5 unamuno
8 CHARAMEL GOZOTEGIA - ETEN & DRINKEN

In Charamel Gozotegia ligt een ruime keuze aan gebakjes heerlijk uitgestald, van pastelería
internacional y local tot tartas rústicas, met ook vegan opties. Geniet hierbij van koffie, thee of
een vruchtensapje terwijl je de gezellige, huiselijke inrichting in je opneemt, met onder meer
een mooie stenen wand versierd met planten.
jardines kalea 2, www.charamelgozotegia.com, +34(94)-4165984, ma-do 8.30-20.30, vr
8.30-21.00, za 9.00-21-00, zo 9.00-20.30, pintxo vanaf € 2,50, metro l1, l2 casco viejo, tranvía
ribera, bus 11, 22, 40, 56, 58, 75, 77, 85, a2 ribera merkatua
9 SKFK - SHOPPEN

De start van dit kleding- en accessoiremerk voor vrouwen was op muziekfestivals midden in
de jaren 90, gevolgd door de opening van SKFK in Bilbao. De kleding wordt gemaakt op
duurzame wijze, met biologische of gerecyclede materialen. Het merk heeft drie stijllijnen:
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sportief, alledaags en gekleed. Voor ieder wat wils.
viktor kalea 5, www.skfk-ethical-fashion.com/es/, +34(94)-6054955, ma-za 10.30-20.00, metro
l1, l2, tranvía arriaga, bus 56, 75, 77, 85, a2 arriaga of 3, 26, 30, 40, 56, 58, 71, 72, 75, 77, 85,
a1, a2, a7 puente del arenal
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NAME

EMMIE DECLERCK

Emmie hield als kind al van Spanje. Ze bracht haar zomers
door in Valencia en studeerde er later zes maanden. Na haar
studies vertaling en journalistiek volgde ze haar hart en ging
ze in Spanje wonen. Ze is is dol op het Spaanse leven en
alles waarmee ze haar passie voor Spanje kan delen:
vertalen, schrijven en gidsen. Zo geeft ze voor Basque Taste
Nederlandstalige pintxostours in San Sebastián. Na haar
woonervaring in Spaanse steden als Madrid en Barcelona
vindt ze San Sebastián een heerlijke groene stad aan de zee.
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