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DAG 1

9u10 donderdag

 aankomst Malaga Airport (AGP)

Welkom in Spanje

Bienvenido a Málaga!

Málaga is een gemeente en 
de op een na grootste stad 
van Andalusië, en de op vijf na 
grootste stad van Spanje. Het is 
de hoofdstad van de gelijknamige 
provincie Málaga. In 2007 had de 
stad een officieel inwonertal van 
561.250. In de stadsomgeving van 
Málaga woonden in die periode in 
totaal 1.074.057 mensen. De stad 
ligt aan de Middellandse Zee, aan 
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de toeristische Costa del Sol op 
circa 140 kilometer afstand van 
de Straat van Gibraltar. Málaga 
wordt omgeven door bergen, 
de zogenoemde Heuvels van 
Axarquía en wordt doorkruist 
door twee rivieren, de Guadalme-
dina en de Guadalhorce die beide 
uitmonden in de Middellandse 
Zee. De stad heeft een zomers 
mediterraan klimaat, maar heeft 

minder last van de extreme hitte 
dan bijvoorbeeld Sevilla en kent 
zeer milde winters met tempera-
turen rond de 20 graden, waarbij 
vooral de nachten merkbaar 
zachter zijn dan in het binnen-
land van Andalucië. De inwoners 
van Málaga staan bekend als 
Malagueños en in de volksmond 
soms als boquerones (ansjovis-
sen). De burgemeester van de 

stad is sinds 2000 Francisco de 
la Torre Prados van de rechtse 
politieke partij Partido Popular. 
De stad stond kandidaat voor 
Culturele hoofdstad van Europa 
2016, maar werd uiteindelijk ver-
slagen door San Sebastián.
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Iglesia de Santa Josefina Bakhita
Kerk in Granada
Adres: C. Rector Lorenzo Morillas 
Cuevas, 14,

Architect: Elisa Valero (2017)

11u15  donderdag
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restaurante Hotel Miba

13u30  donderdag
  
 lunch
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Granada
Granada is een stad en gemeente 
in Andalusië, in het zuidoosten van 
Spanje, en is de hoofdstad van de 
provincie Granada. De stad heeft 
234.758 inwoners (2016) en in-
clusief omliggende kernen wonen 
er ongeveer 472.638 mensen. 
Het is daarmee de vierde stad 
van Andalusië, na Sevilla, Málaga 
en Córdoba, en de 17e stad van 
Spanje. Granada ligt op 738 meter 
hoogte boven zeeniveau, aan 
de voet van het gebergte Sierra 
Nevada. Eeuwen geleden was het 
de hoofdstad van de taifa Granada 
en het koninkrijk Granada.

In de stad bevindt zich een van 
de beroemdste monumenten 
van Spanje, het Alhambra, een 
gigantisch historisch paleis vol 
overblijfselen van zowel de Moorse 
als katholieke cultuur. De oude 
stad is een van de best bewaarde 
voorbeelden van Almohaden stad-
splanning. Verder staat Granada 
bekend om zijn prestigieuze uni-
versiteit: Universidad de Granada, 
en een bijbehorend nachtleven. 
Het is een van de belangrijkste 
Spaanse studentensteden, samen 
met Salamanca, Burgos en Santi-
ago de Compostella.

Vroege geschiedenis
Het gebied waar nu Granada 
ligt werd al in de 8e eeuw v.Chr. 
bewoond door Iberische volkeren, 
en heette toen “Ilturir”. Deze 
naam sloeg niet op één concrete 
nederzetting, maar op de gehele 
omgeving. Het gebied werd later 
onder meer bewoond of ‘gebruikt’ 
door de Feniciërs, Tartessos, 
Grieken en Carthagers. Er bestaan 
sporen van een verdedigingsmuur 
uit de 6e eeuw v.Chr., de stad 
droeg toen de naam “Iliberri”. In 
het jaar 193 v.Chr. werd “Iliberri” 

echter veroverd door de Romein-
en. De Romeinen stichtten op 
15 km afstand van het huidige 
Granada een nederzetting, die zij 
de naam “Iliberris” gaven.
Stichting van de stad
In de 8e eeuw kwam het gebied in 
handen van de Moren. Inmiddels 
hadden joden enkele kilometers 
ten noorden van “Iliberris” een 
dorpje gesticht, genaamd “Gárna-
ta” of “Gárnata al-yahud” (Granada 
van de joden). Dit Granada kende 
in deze periode weinig betekenis 
en werd overschaduwd door het 
zuidelijkere “Iliberris” (of Elvira), 
dat de hoofdplaats was van een 
provincie in het kalifaat Córdoba. 
De werkelijke stichting van het 
huidige Granada vond plaats met 
de komst van de Berberse vorst 
Zawi ibn Ziri in de 11e eeuw. Met 
het uiteenvallen van het kalifaat 
Córdoba, vestigde hij zich in 
Elvira en maakte het de hoofdstad 
van zijn eigen emiraat. Omdat 
het laaggelegen Elvira slecht te 
verdedigen was tegen aanvallen, 
besloot deze Ziri ibn Zawi om zijn 
residentie te verplaatsen naar 
Granada. Hiermee werd het joodse 
gehucht in een korte periode 
getransformeerd in een van de be-
langrijkste steden van Andalusië. 
Ziri ibn Zawi en zijn nakome-
lingen maakten deel uit van de 
Ziriden-dynastie van Granada en 
waren verwant aan de Berberse 
Ziriden-familie van Tunesië. Zij 
bouwden onder andere een belan-
grijk deel van de monumenten in 
de stad, en ook de wijk Albaicín.

Na de stadsverhuizing begon een 
periode van vele oorlogen om de 
macht over Al-Andalus. Het Rijk 
van Granada was in 1035 al een 
van de zogenaamde taifarijken. 
Naar aanleiding van de publicatie 

van een antisemitisch gedicht 
door een belangrijke dichter van 
Granada, vond in 1066 een grote 
moordpartij plaats op duizenden 
joden. De joodse vizier van de Zir-
iden, Joseph ibn Naghrela, werd 
door een menigte gekruisigd en 
de joodse wijk deels verwoest.

Met de komst van de Almoraviden 
en de Almohaden keerde enigsz-
ins wat eenheid en rust terug 
in het gebied. Met de val van de 
Almohaden werd in 1232 de macht 
overgenomen door Alhamar, die 
opnieuw een koninkrijk van Grana-
da maakte. Twintig verschillende 
sultans werden koning van dit rijk.

De val van Granada
Val van het Moorse Rijk in 1492
De Oorlog van Granada en de val 
van het Moorse Rijk in 1492 was 
een van de belangrijkste gebeur-
tenissen in de geschiedenis van 
Granada. Het maakte een einde 
aan 800 jaar islamitische heer-
schappij op het Iberisch Schierei-
land. De moslims en joden werden 
door het katholieke koningspaar 
(Ferdinand II van Aragon en Isa-
bella I van Castilië) gedwongen tot 
bekering, en werden zo niet uit het 
land verbannen. Diegenen die de 
zogenaamde Spaanse Inquisi-
tie overleefden, vluchtten naar 
Noord-Afrika. Ook het Arabisch 
verloor zijn rol in Granada en werd 
vervangen door het Spaans; de 
moskeeën werden veranderd in 
katholieke kerken.

Ondanks de vele gevechten 
groeide Granada door, en het was 
in de 15e eeuw een van de rijkste 
steden van Europa, met 50.000 
inwoners. Tijdens de regering 
van Sultan Alhamar in tijd van 
de Moren, was het Alhambra 
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gebouwd. Het huidige Alhambra 
werd echter pas geconstrueerd in 
de 17e eeuw, en functioneerde als 
het nieuwe regeringspaleis voor 
de stad. In het district Albaicín 
woonden de ambachtslieden en 
de adel, in dat district had men 
onder andere al een universiteit, 
fabrieken en douanes. De Joodse 

bevolking leefde in deze tijd in de 
wijk El Realejo.

Na de val van het Moorse Rijk 
groeide het nieuwe en verenigde 
Spanje al gauw uit tot een van de 
machtigste landen ter wereld, 
door de ontdekking (1492) en 
kolonisatie van de Nieuwe Wereld 

door onder anderen Christoffel 
Columbus.
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CUAC Arquitectura
Architectenbureau in Granada, 

Adres: C. San Jerónimo, 17, 18001

Architect: CUAC

16u00  donderdag
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Babydog Comunicacion

17u00  donderdag
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Kerk in Granada
Adres: C. Rector Lorenzo Morillas 
Cuevas, 14,

Architect: Elisa Valero (2017)

Elisa Valero Studio

18u15  donderdag
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Hotel Puerta Real

19u00  donderdag
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Diner in “El Claustro”  (in hotel Palacio de Santa Paula)

20u00 donderdag
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station Alcázar Genil

Stadsspoorwegmaatschappij
Adres: Cam. de Rda., 17, 18006 Granada, Spanje

Architect: Antonio Jimenez Torrecilla (2017)

DAG 2

9u30  vrijdag
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Parque de las Ciencias
Wetenschapsmuseum in Grana-
da, Spanje

Vertaald uit het Engels-Parque 
de las Ciencias is een weten-
schapscentrum en museum, 
onderdeel van het Europese 
netwerk van wetenschappelijke 
centra en musea, gelegen in de 
stad Granada, Andalusië, Spanje. 

Onder het motto “Een nieuw 
soort museum” werd Parque de 
las Ciencias opgericht in 1990 en 
geopend in 1995. 

Adres: Av. de la Ciencia, s/n, 
18006 Granada, Spanje

Architect: OAB Carlos Ferrater / 
Jimenez Brasa 

10u15  vrijdag 
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Edificio El Cubo - CaixaBank
Bank in Granada
Adres: Av. Fernando de los Ríos, 
6, 

Architect: Alberto Campo Baeza 
(2001)

11u15  vrijdag
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Museo de la Memoria de Andalucía
Vereniging of organisatie
Adres: C. Maestro Montero, 23, 
Granada

Architect: Alberto Campo Baeza 
(2017)

12u15  vrijdag 
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Employers Confederation Grenadine 

Confederación Granadina De Empresarios
Vereniging of organisatie
Adres: C. Maestro Montero, 23, 
Granada

Architect: Alejandro Muñoz 
Miranda (2007)

14u00  vrijdag
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Reconversión del Antiguo Hospital Militar para la  Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Granada
Universiteit in Granada, Spanje

Adres: Campo del Príncipe, s/n, 

Architect: Victor López Cotelo (2015)

15u15  vrijdag 
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Centro José Guerrero
Museum in Granada, 
Adres: C. Oficios, 8, 18001

Architect: Antonio Jiménez 
Torrecillas (2003)

17u00 vrijdag
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Centro Federico Garcia Lorca
Cultureel centrum in Granada

Adres: Pl. Romanilla, S/N, 

Architect: MX-SI (2017)

18u15  vrijdag 
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Diner in restaurant 
Carmen San Miguel

20u00 vrijdag

 

27

Andalusisch restaurant

Creatieve, moderne Andalusische 
gerechten in een statig restau-
rant met stads- en bergzicht 
vanaf het terras.

Adres: Plaza Torrres Bermejas, 3, 
18009 Granada, Spanje

Telefoon: +34 958 22 67 23



Het Alhambra
 
(Arabisch: ءارمحلا رصق - qasr 
alhamrā’ - Rode Paleis) is een 
middeleeuws paleis en fort van 
de Moorse heersers van het 
koninkrijk Granada in Andalusië 
(Zuid-Spanje). Het bevindt zich 
op een heuvelachtig plateau aan 
de zuidoostelijke grens van de 
stad Granada. Het hele complex 
van het Alhambra heeft een 
enorme oppervlakte van 140.000 
m².

Het uitgebreide complex werd 
na de verovering van het kon-
inkrijk Granada in 1492 door het 
katholieke koningspaar als een 
zeer belangrijke buit gezien. Hun 
kleinzoon keizer Karel V gaf na 
zijn bezoek aan Granada in 1526 

opdracht tot de bouw van een 
renaissancistisch paleis midden 
in het Alhambra, waarvoor een 
deel van het Alhambra werd 
afgebroken. Zijn vrouw droeg er 
zorg voor dat wat nu rest bleef 
bestaan.
Vanwege de fijn uitgevoerde 
islamitische kunst en de zeer 
grote waarde van de kunstschat-
ten, is het een populaire trek-
pleister voor kunststudenten in 
Europa. Binnenin zijn er mooie 
decoraties die toegeschreven 
worden aan Yusuf I. Veel kunst-
schatten van het Alhambra zijn 
gerestaureerd en zo een goed 
voorbeeld van Moorse kunst op 
het Europese vasteland.

Wie het Alhambra wil bezoeken, 
moet vooral rekening houden 
met de quota die de UNESCO 
heeft gesteld qua bezoeker-

saantallen: per dag mag maar 
een beperkt aantal bezoekers 
het Alhambra binnengaan, dus 
wie op goed geluk een bezoek 
wil brengen, loopt een groot 
risico niet toegelaten te worden, 
en vooraf boeken is verstandig. 
Evengoed valt er rondom het 
Alhambra ook veel te zien, want 
de natuur en omgeving en het 
bouwwerk aan de buitenkant 
zijn op zich al de moeite van het 
bezoek waard, met uitzicht op de 
Sierra Nevada en de vlakte van 
Córdoba.

In de tuinen van het Alhambra 
staat de Parador van Grana-
da, het vroegere klooster van 
Sint-Franciscus waar oorspron-
kelijk de katholieke koningen 
werden begraven. Verder vindt 
men er het Generalife.

DAG 3

9u00  zaterdag
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Museo de Bella Artes

Het Museo de Bellas Artes de 
Granada is een museum voor 
schone kunsten in Granada, 
Spanje. 

Sinds de jaren 1950 is het 
gehuisvest in het paleis van 
Karel V, waar ook het Museo 
de la Alhambra is gevestigd. 

 

Adres: Palacio de Carlos V, 
C. Real de la Alhambra, S/N, 
18009 Granada, Spanje

Architect:  Antonio Jimenez 
Torrecilla (2008)
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Museo legado Angel Barrios 
(Angel Barrios Museum - legacy)
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Silla del Moro - The Moor’s Chair 
(Saint Helen’s Castle)

Historisch herkenningspunt 
in Granada, Spanje

Adres: P.º del Generalife, 1B, 

32

Architect: Pedro Salmeron 
Escobar



Hotel Barcelo  
Adres: 
Estación Vialia Maria Zam-
brano, C. Héroe de Sostoa, 2, 
Málaga

Telefoon: +34 952 04 74 94

16u15  zaterdag

33



El Acceso Turístico a 
las Bóvedas de la Catedral de Málaga

34

Dak van de kathedraal. 
Vanaf hier heb je een prachtig 
uitzicht.

Architect: 
Marina Uno Arquitectos 
+ Gabriel Ruiz Cabrero (2014)



Centre Pompidou Málaga

Het Centre Pompidou Málaga 
is een dependance van het 
gelijknamige museum uit 
Parijs. Het werd officieel 
geopend op 28 maart 2015 
en zal voor minstens vijf jaar 
gebruik maken van de naam 

en een deel van de collec-
tie van het Centre Georges 
Pompidou in ruil voor een 
jaarlijkse vergoeding van 1 tot 
1,5 miljoen euro. Bevindt zich 
in: Muelle Uno

Adres: Pje. del Dr. Carrillo 
Casaux, s/n, 29016 Málaga, 
Spanje

Architect: Javier Pérez de la 
Fuente; Juan Antonio Marín 
Malavé
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Vanwege het hele SVR - team, 

bedankt Philippe, Jean-Pierre en An 

voor dit mooie initiatief.
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