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Bruist van het leven

x
7

Madrid

een top-5

SILVIA SERRANO (

‘Madrid bruist van het
leven en is een stad met
bijzondere mensen en een
gezellig drukke sfeer.
Wie de stad bezoekt, is
meteen verkocht.’
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TEKST EN FOTO’S JAAP SCHOLTEN
Madrid is de hoogst gelegen, zonnigste en
– opvallend – groenste hoofdstad van Europa. Op en top Spaans en bruisend middelpunt van
het land. Onze top-5-lijstjes laten het beste van de stad zien.

S

Sinds 1561 is Madrid de hoofdstad van Spanje. Het was destijds een dorp vergeleken bij Sevilla, Burgos en Barcelona,
maar de stad ligt precies in het midden van Spanje. Dat
was voor koning Filips II voldoende reden om het hof hier
permanent te vestigen. Madrid is een elegante, bruisende
en wat lawaaierige stad met ontelbaar veel theaters, culturele centra en bioscopen. Ook de hoeveelheid cafés en restaurants, die op ieder moment van de dag en een groot deel
van de nacht vol zitten, kent in Europa zijn weerga niet.
Iedereen is er rijk, of doet in ieder geval alsof.

Zonnig en groen
Madrid, museum-, monumenten- en winkelstad bij uitstek, is de zonnigste, hoogst gelegen en groenste hoofdstad
van Europa. In de zomer is het er bloedheet, in de wintermaanden koud.
Het heeft even geduurd voor de stad werd ‘ontdekt’.
Madrid had geen aantrekkelijk imago en stond in de toeristische schaduw van Barcelona en het Zuid-Spaanse
Sevilla en Granada. Maar daar is verandering in gekomen. Madrid is omgetoverd tot een moderne hoofdstad

TOP-5 STADSWIJKEN
De plattegrond van Madrid ziet er tamelijk eenvoudig uit. Het hart van de
stad is de Puerta del Sol en daaromheen liggen de oudste wijken: het
statige Centro en het oergezellige La
Latina. Hier bevinden zich de meeste
musea, theaters en monumenten met
een overvloed aan cafés, tapasbars en
restaurants. Ten noorden en oosten
van het centrum liggen de chique wijken Salamanca en Chamberí, ideaal
om lekker ontspannen rond te dwalen.
Chamartín is een 20e-eeuwse woonen zakenwijk.
1. Centro: tussen het Koninklijk
Paleis, de Gran Vía en het
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van allure. De kunstcollecties van het Prado en het Reina
Sofía trekken meer dan drie miljoen bezoekers per jaar,
van wie meer dan de helft buitenlandse toeristen. En dan
hebben we het nog niet over de fantastische collectie schilderijen van het Thyssen-Bornemisza, waarvoor jaarlijks
ook een klein miljoen kaartjes worden verkocht.

VOETBAL

REAL MADRID
Behalve het Prado is voetbalclub Real Madrid, negenvoudig winnaar
van de Europacup 1 en Champions League, de trots van de stad. De
club had zo ongeveer het monopolie op de landstitel tot het keerpunt in 1974; toen werd de thuisploeg door aartsrivaal Barcelona
met 0-5 verslagen. Johan Cruyff was de man van de wedstrijd. Het
legendarische stadion Santiago Bernabéu in de wijk Chamartín is te
bezoeken: veel voetbalhistorie en -sentiment.

Retiro-park. Hier vind je bijna alles,
al is het erg toeristisch.
Salamanca: chique wijk uit de 19e
eeuw. Alles is er mooi: de huizen, de
winkels, de restaurants, de mensen.
De prijzen zijn er navenant.
La Latina: de Pijp van Madrid. Drukke,
gezellige en grotendeels opgeknapte
volkswijk. Op zondag is er een grote
vlooienmarkt: El Rastro.
Chamberí: als Salamanca, maar minder pretentieus. Geen toerist te bekennen, op-en-top Madrid.
Chamartín: voor moderne architectuur, het stadion van Real Madrid en
Las Cuatro Torres, vier futuristische
wolkenkrabbers.

TOP-5 MUSEA
Madrid telt meer dan 50 musea, van schilderijen tot mode, techniek en (uiteraard)
stieren. Het meest in het oog springend,
en ook het drukst bezocht, is de Paseo del
Arte (kunstallee) met de musea Reina
Sofía, Prado en Thyssen-Bornemisza.
Daartussen ligt ook nog CaixaForum, een
modern expositiecentrum met een opvallende verticale tuin.
1. Museo del Prado: een van de belangrijkste kunstverzamelingen ter wereld.
Europese schilderkunst uit de 14e-20e
eeuw met een prominente plaats voor
de Spaanse meesters Velázquez en
Goya.
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Museo Thyssen-Bornemisza: een
reis door de schilderkunst vanaf de 15e
eeuw. Alle stijlen zijn vertegenwoordigd. De collectie werd bijeengebracht
door de puissant rijke Duitse baron
Thyssen.
Museo Reina Sofía: het immense
mekka van de moderne kunst. Hoogtepunt is Guernica, dat Picasso schilderde in 1937 na het Duits-Italiaanse bombardement op dit Baskische stadje.
Museo Sorolla: Joaquín Sorolla schilderde romantische strandtaferelen in
een impressionistische stijl.
Museo de Lázaro Galdiano: de
schrijver Lázaro Galdiano liet in

1947 zijn mooie villa aan de Calle
Serrano, met daarin een uitgebreide
collectie beeldende en decoratieve
kunst, na aan de stad Madrid.

TOP-5 PLEINEN
Aan pleinen geen gebrek in Madrid. Sommige zijn intiem en rustig, andere illustreren de grandeur van wat
eens de hoofdstad van een imperium was.
1. Puerta del Sol: ‘Sol’ in de volksmond, het hart
van de stad.
2. Plaza de Cibeles: monumentaal plein op het kruispunt van de twee duurste monopolystraten: Paseo
del Prado en Calle de Alcalá. Rond de fontein viert
Real zijn voetbalsuccessen.
3. Plaza de Oriente: mooi, rustig en autovrij plein
tussen de Opera en het Koninklijk Paleis. Het terras
van het chique Café de Oriente is er de beste plek.
4. Plaza Mayor: centrum van de stad ten tijde van Karel
V en Filips II. Een gesloten rechthoek met arcaden. De
terrasjes zijn er aan de prijs.
5. Plaza de la Paja: onze favoriet. Monumentaal én gezellig; midden in de wijk La Latina, met veel terrassen,
tapasbars, mooie oude panden en groene stukken.

TOP-5 CAFÉS
Madrid kende een lange traditie van zogenoemde tertulias,
‘praatgroepen’ die in een aantal emblematische cafés tot in de late
uurtjes filosofeerden over het lot van Spanje. In sommige lijkt de tijd
te hebben stilgestaan.
1. Café Gijón: het oudste en bekendste café van Madrid; moet je
gezien hebben!
2. Café Comercial: obers in zwart-wit, kroonluchters en geslepen
glas. Drie jaar na het rookverbod is alles nog steeds bruin.
3. Palace Hotel: naast het Parlement; plaats van politieke akkoorden
en intriges. Koffie kost er €7,50.
4. Café Central: geen tertulias meer, wel livemuziek.
5. Café Círculo de Bellas Artes: grandcafé, terras, dakterras en
expositieruimte.

Madrid is
omgetoverd tot
een moderne
hoofdstad van
allure
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TOP-5 RESTAURANTS
Er wordt de hele dag gegeten in Madrid.
In de ochtend lijkt de halve stad te ontbijten in het café, ’s middags rond een uur
of twee wordt er warm geluncht, in de
namiddag is het tijd voor wijn met een
tapa of een ración (grotere portie van
een tapa) en ’s avonds wordt er van de
kaart gegeten. Het Madrileense (winter)
gerecht bij uitstek is cocido madrileño,
een stoofgerecht met kikkererwten,
vlees en groenten.
1. La Daniela: dé plek voor cocido
madrileño.
2. Bocaíto: gerenommeerd visrestaurant met een Andalusisch tintje.
3. Casa Lucio: echt lekker uit eten in
een klassieke sfeer. Niet op een euro
meer of minder kijken.
4. Bar Tomate: moderne mediterrane
keuken in Chamberí.
5. Taberna San Isidro: gezellig buurtrestaurant vol tegeltableaus met
taferelen van Goya.
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TOP-5 PARKEN
Met meer dan 250.000 bomen gaat
Madrid er prat op de groenste hoofdstad van Europa te zijn. In de straten
staan eindeloze rijen platanen en acacia’s en aan parken, groot en klein, is
geen gebrek: 16 vierkante meter per
Madrileen.
1. Parque del Retiro: eén van de
symbolen van de stad. ‘One of
the best cityparks ever’, zegt

5.

EPICENTRUM
Madrid is het centrum van Spanje en
dat wordt nog eens bevestigd op de
Puerta del Sol. Vanaf straattegel
Km.0 worden de kilometers geteld
van alle uitvalswegen naar de
uithoeken van het land. De tegel is
niet te missen; iedereen wil ernaast
op de foto.
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TripAdvisor. Bomen uit alle windstreken, speelplaatsen, terrasjes,
een grote vijver om te roeien. En
bovenal: een oase van rust in een
drukke stad.
Real Jardín Botánico: naast het
Prado, met name mooi in het voorjaar; 1001 plantensoorten, in- en
uitheems.
Parque Quinta de los Molinos: oud
landgoed dat inmiddels is opgeslokt
door de stad. Begin maart bloeien
de amandelbomen.
Parque del Oeste: langgerekt park
bij het Koninklijk Paleis. Op de kop
staat de Tempel van Debod, een
Egyptische tempel die moest wijken
voor de Aswan-stuwdam en aan
Spanje werd gedoneerd.
Casa de Campo: een kabelbaan
(Teleférico) verbindt het Parque de
Oeste met het Casa de Campo, het
grote stadsbos van Madrid. Eindeloos wandelen tussen de pijnbomen
en de steeneiken. Hier liggen ook de
dierentuin en het attractiepark.

Top-5 MONUMENTEN

KM.0
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0
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De vijf indrukwekkendste bezienswaardigheden.
1. Palacio Real: gebouwd in de 18e eeuw als
residentie voor Spanjes nieuwe koningshuis, de Bourbons.
2. Estación de Atocha: belangrijkste treinstation
van Madrid; 19e-eeuwse staalconstructie in de
stijl van Eiffel. Binnen is ook een tropische tuin.
Op het plein voor het station staat een monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers die
hier vielen bij de aanslagen van 11 maart 2004.
3. Puerta de Alcalá: hét symbool van Madrid. Als
poort gebouwd aan het einde van de 18e eeuw.
Deze markeerde destijds de rand van de stad.
4. Plaza de Toros Las Ventas: de stierenvechtersarena van Madrid, gebouwd in een neoMoorse stijl. Wie hier als torero op de schouders naar buiten wordt gedragen heeft het
gemaakt.
5. Teatro Real: theater annex opera, met een
heel koninklijke uitstraling.
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REIZEN & PRIJZEN
BESTE REISTIJD Voor- en najaar zijn
prima, maar ook rond kerst is een
gezellige, maar drukke periode.
Door het mediterrane landklimaat
en de ligging op 650 meter hoogte
zijn de zomers warm (dagelijks
tussen de 35 en de 40 graden) en
de winters koud, maar over het
algemeen zonnig.
VLIEGEN KLM en AirEuropa vliegen
rechtstreeks van Amsterdam naar
Madrid. Transavia ook vanaf
Rotterdam en Eindhoven. Retourticket vanaf €140.
VERVOER TER PLAATSE Het
moderne metro- en stadsbusnetwerk van Madrid is overzichtelijk en
brengt je overal, ook naar het vliegveld. Dagkaart €8,40, 3-dagen
€18,40, 10-rittenkaart €12,20.
ENTREES De Madrid Card (72 uur
€65) geeft toegang tot meer dan 50
musea en monumenten inclusief de
Teleférico, de voetbalstadions en de
arena. De Abono paseo del Arte voor
Reina Sofía, Prado en ThyssenBornemisza kost €21,60.
REISINFORMATIE Madrid is goed
ingesteld op de (buitenlandse)
toerist. In musea, het openbaar
vervoer en op websites vind je informatie in het Engels. Uitgebreide
informatie op www.madridturismo.
es. Goede Nederlandstalige reisgidsen zijn de Capitool Madrid
(2012, 240 pag., €24), de compactere 100% Madrid van Mo Media
(2014, 152 pag., €14,95) en Lannoo’s
100 x Madrid (2011, 264 pag., €18) .
De beste kunstreisgids is de Duitstalige Zentralspanien und Madrid van
Dumont (2010, 348 pag., €27,90).
Spaans Verkeersbureau, Laan van
Meerdervoort 8-A, Den Haag,
070 346 59 00.
ETEN & DRINKEN Gemiddelde
prijzen in €
Cafe con leche 1,50, glaasje bier 1,75,
glas wijn 2,20, dagmenu (lunch)
10-15, hoofdgerecht diner 10-20,
fles wijn vanaf 10.

TOPSELECTIE OVERNACHTEN
Madrid is vergeleken met andere
Europese hoofdsteden geen dure
hotelstad. Een concentratie van
hotels en eenvoudiger hostals ligt
rond de Puerta del Sol, maar even
buiten het centrum is het aanbod
minstens zo aantrekkelijk. De
prijzen zijn voor een tweepersoonskamer in voor- en najaar (hoogseizoen). Kies voor de telefoonnummers 00 34. Achter de prijs staat
een B gevolgd door een cijfer, dat is
de waardering van gasten die
boekten via booking.com. Zie http:
//dereisgids.nu voor extra hoteltips.

Sol, La Latina en de museumdriehoek. Rustig voor wat betreft
het verkeer.
913 98 46 61, www.nh-hoteles.es,
€120, B: 8,9.

1. NH PALACIO DE TEPA

Hotel dat zich presenteert met ‘cooltural rooms’. Moderne kamers, alle in
het teken van film. Leuke bar en
kleine patio/achtertuin.

Elegant hotel in een gerestaureerd
18e-eeuws historisch pand op een
steenworp afstand van de Puerta del

2. POSADA DEL LEÓN DE ORO
De Gouden Leeuw is een 19e-eeuwse
herberg die in 2010 volledig werd
gerenoveerd. Stijlvol en modern, met
een uitstekend restaurant en
bodega; de tapas zijn beroemd.
911 19 14 94, www.posadadelleondeoro.com, €120, B: 8,8.

3. DORMIRDCINE

914 11 08 09, www.dormirdcine.com,
€80, B: 8,4.

4. CHIC & BASIC MAYERLING
Modern, chic en ‘basic’ is de huisstijl
van deze kleine maar fijne keten van
hotels in Amsterdam, Barcelona en
Madrid. Halverwege de Puerta del
Sol en La Latina in een niet al te
drukke straat.
914 20 15 80, www.chicandbasic.
com, €80, B: 8,6.

5. HOSTAL GALA
Modern aangeklede kamers, goede
service en een keurige prijs-kwaliteitverhouding. Dicht bij de Plaza de
Oriente.
915 46 91 92, www.hostalgala.com,
€65, B: 8,7.

