
 
 

 

 

 

 

La Rioja (en Santander) 
Wijn/cultuur en architectuur 

Programma en reisleiding: Luc Vanmarcke 

Woensdag 23 oktober tot 

zondag 27 oktober 2019 



 

 

Luchthaven Bilbao 

(arch.: Santiago Calatrava) 

Bahia de Santander 



 
 

 
Dag 1: woensdag 23 oktober 
 
Rechtstreekse lijnvlucht met Brussels Airlines van de luchthaven Zaventem/
Brussel-Nationaal naar de luchthaven Bilbao/Aeropuerto de Bilbao [Bilboko Ai-
reportua]. 
 
Vlucht SN 3713 Zaventem 11.45 uur > Bilbao 13.40 uur 
 
Wie met de vtbKultuur Kortenberg-taxi vanuit Kortenberg naar de luchthaven 
Zaventem/Brussel-Nationaal reist, meldt zich ten laatste om 08.45 uur op de 
parking van het OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg. 
 
Wie op eigen kracht naar de luchthaven Zaventem/Brussel-Nationaal komt, 
verwachten we ten laatste om 09.45 uur op het einde van de vertrekhal (hal 1-
niveau 3), tegenover de apotheek Brussels Airport 
 
Het luchthavengebouw (1990-2000) en andere faciliteiten voor het luchtvaart-
verkeer van de Aeropuerto de Bilbao/Bilboko Aireportua, zoals de verkeersto-
ren, zijn een ontwerp van de Spaanse ingenieur en architect Santiago Calatra-
va (1951-).  
 
Transfer met autocar van Bilbao/Bilbo naar Somo (Cantabria, Cantabria) langs 
de Cantabrische kust. 
 
Het veerpont brengt ons van de westelijke overkant van de baai van Santander 
naar het centrum van Santander. 
 
De havenstad Santander (Cantabria, Cantabria), Sanander in het Cantabrisch, 
is de hoofdstad van de provincie, de autonome regio, ook ‘gemeenschap’ ge-
noemd (comunidad autónoma (C. A.), en van de historische landstreek Canta-
brië, gelegen aan de Spaanse noordkust. Iets meer dan honderd kilometer 
oostwaarts van Bilbao/Bilbo te situeren, telt de stad 171.951 (2017) inwoners, 
ongeveer dertig procent van de bevolking van heel Cantabrië. 
Santander huisvest de maatschappelijke zetel van de Grupo Santander. De 
gelijknamige bank, vandaag de grootste bank van de Eurozone in termen van 
marktwaarde, is er in 1857 gesticht.  
 
We maken een korte, avondlijke stadswandeling langs onder meer de Paseo 
de la Bahía. Interessant alvast is de plaza del Mercado de Puerto Chico, die in 
2016 is heringericht onder leiding van het architectenbureau garciagerman ar-
quitectos. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Torres de Somo****, Somo. 



 

  

Centro de Arte Botin 
(arch.: Renzo Piano, met luis vidal + arquitectos) 

Valle Salado de Añana 



 
 

 
Dag 2: donderdag 24 oktober 
 
De hele voormiddag krijgen we, nog steeds in Santander, een rondleiding aan 
het kunstencentrum Botín, gebouwd in opdracht van de Fundación Botín. Het 
Centro de Arte Botín (2012-2017), naar een ontwerp van de industrieel desig-
ner, architect en Pritzker-prijs 1998-winnaar Renzo Piano (1937-), in samen-
werking met luis vidal + arquitectos, is op 23 juni 2017 voor het publiek open-
gesteld. Het is genoemd naar Emilio Botín López I (1866-1923).  
Emilio Botín I is de grootvader van de oud-voorzitter Emilio Botín-Sanz de 
Sautuola y García de los Ríos III (1934-2014), marqués de O'Shea, en de over-
grootvader van Ana Patricia Botín Sanz de Sautuola O'Shea (1960-), huidige 
voorzitster van de Grupo Santander, die de mecenas van de Fundación Botín 
is. 

Na de lunch in het restaurant van het Centro Botín reizen we af naar La Rioja, 
een autocarrit van iets meer dan tweehonderd kilometer. 
 
Na ongeveer twee derde weg houden we halt in het dorpje Añana (Álava/
Araba, País Vasco/Euskadi), dat 159 inwoners (2016) telt.  
Tot 1997 heette Añana officieel Salinas de Añana/Gesaltza Añana, omwille van 
de openluchtzoutwinningen, die sinds 822 zijn gedocumenteerd en lange tijd 
tot de belangrijkste van het Iberische schiereiland behoorden. Rondleiding in 
het salicultureel-erfgoedcentrum van Valle Salado de Añana/Añanako Gatz 
Harana. 
 
Vandaar reizen we verder naar Haro (La Rioja, La Rioja), waar we nog een 
avondwandeling maken. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Los Agustinos****, Haro. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Bot%C3%ADn_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Emilio_Bot%C3%ADn_L%C3%B3pez&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Emilio_Bot%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/Ana_Patricia_Bot%C3%ADn
https://es.wikipedia.org/wiki/1997
https://es.wikipedia.org/wiki/822
http://www.vallesalado.com/Harana---Iturburuak
http://www.vallesalado.com/Harana---Iturburuak


 

  

Bodegas Roda 

Monasterio de Santa María de San Salvador de Cañas  

Bodegas López Heredia/Viña Tondonia  
(arch.: Zaha Hadid) 



 
 

 
Dag 3: vrijdag 25 oktober 
 
La Rioja/Errioxa is een provincie en een van de negentien autonome re-
gio’s van Spanje. La Rioja heeft geschat 317.053 inwoners (2015) en is 
daarmee de minst dicht bevolkte comunidad autónoma.  
De regio omvat, noordelijk, een belangrijk deel van het Ebro-bassin, 
links stroomafwaarts aanliggend aan het Balcón de La Rioja, dat deel 
uitmaakt van de Sierra de Cantabria, en wordt, in het zuiden, begrensd 
door het Iberisch Randgebergte (Sistema Ibérico), meer bepaald de 
Sierra de la Demanda resp. de Sierra de Urbíon.  
 
Hydro-geografisch is La Rioja van de bergen af verdeeld in zeven rivier-
bekkens – om die reden noemt men in Spanje de landstreek vaker “die 
van de zeven valleien”. De belangrijkste van deze zeven zij-rivieren is de 
Rio Oja, waar vandaan het eponiem.  
 
Het noordelijke, lager gelegen gedeelte kent een enigszins mediterraan 
klimaat ; de lucht- en weergesteldheid in het zuidelijke, meer bergachti-
ge deel van La Rioja is veeleer continentaal, maar ook vochtiger. 
Duidelijk formeler is de groepering, de Ebro van oost naar west volgend, 
in drie subregio’s: La Rioja Alta, La Rioja Media en La Rioja Baja.  

Logroño (La Rioja, La Rioja) is de hoofdstad en met 317.053 inwoners 
(2015) ook de grootste stad van La Rioja.  
La Rioja grenst, in het noorden, aan de regio País Vasco/Euskadi, meer 
bepaald aan de provincie Álava/Araba, in het noordoosten aan Navarra/
Nafarroa, in het zuidoosten aan Aragón, de provincie Zaragoza, en in 
het zuiden en het westen aan Castilla y León, de provincies Soria en 
Burgos. 

We gaan in de voormiddag naar de Barrio de la Estación in Haro. In de 
stationswijk komen we langs de bodegas Compañía Vinícola del Norte 
de España (CVNE), waarvan een deel ontworpen is door Gustave Eiffel 
(1832-1923), Muga, Bilbainas, López Heredia/Viña Tondonia en Roda. 
 
Voor López Heredia/Viña Tondonia ontwierp de Iraaks-Britse architecte 
Dame Zaha Hadid (1950-2016) het bezoekerspaviljoen (2001-2006), dat 
vaag refereert aan een Erlenmeyer-vorm.  
 
In de bodegas Gómez Cruzado nemen we mogelijks deel aan een klei-
ne cata, i.e. tasting of proeverij. 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Provinces_of_Spain
https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad_aut%C3%B3noma
https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alta
https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Media
https://es.wikipedia.org/wiki/Rioja_Baja
https://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs_Vasco
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://es.wikipedia.org/wiki/Navarra
https://es.wikipedia.org/wiki/Arag%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Zaragoza
https://es.wikipedia.org/wiki/Castilla_y_Le%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Soria
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_Burgos
https://nl.wikipedia.org/wiki/1832
https://nl.wikipedia.org/wiki/1923


 

 

 

Monasterio de Santa María de San Salvador 

Museo Würth, La Rioja  



 

Roda is, met Muga, een Rioja-topproducent en een van de katalysato-
ren voor de vernieuwingsbeweging van de laatste decennia in dit wijnge-
bied. Met veel ambitie startte de familie Rotllan-Daurella uit Barcelona 
dit project. Na een grondig onderzoek vestigden ze zich in Haro, pal 
langs de Ebro die traag onder de bodegas voortkabbelt. Het domein is 
opgericht in 1987; de eerste wijn werd pas gemaakt in 1992.  
Na een rondleiding proeven we twee wijnen, maar ook olijfolie.  
In de bodegas Roda is eveneens een kleine fotografiegalerie, die vaker 
interessante tentoonstellingen presenteert. 
 
We rijden door naar Cañas (La Rioja, La Rioja) voor een rondleiding in 
het Monasterio de Santa María de San Salvador/Monasterio de la Luz 
en naar San Millán de la Cogolla (La Rioja, La Rioja), voor het Monaste-
rio de San Millán de Suso, ook ‘de arriba’, ‘het bovenklooster’ genoemd, 
in oppositie aan het Monasterio de San Millán de Yuso, i.e. ‘de abajo’, 
‘het benedenklooster’. 
 
Een vijftiental kilometer ten westen van Logroño, diep weggestopt in het 
industriegebied El Sequero, in de gemeente Agoncillo (La Rioja, La Rio-
ja), bevindt zich in de bestuurslokalen, belendend aan het logistieke cen-
trum van Würth España, het Museo Würth La Rioja.   

Het Duitse Würth-concern, dat zich in de eerste plaats op bevestigings- 
en montagematerialen richt, heeft vestigingen in meer dan 80 landen en 
stelt ruim 71.000 (2017) personeelsleden tewerk. Het bedrijf is in 1945 
door Adolf Würth (1909-1954) opgericht. Na diens dood nam zijn zoon 
Prof. Dr. h.c. Reinhold Würth (1935-), de ‘schroevenkoning’ genoemd, in 
1954 het bedrijf over en bouwde de onderneming uit tot een heuse multi-
national. 
De groep is eigenaar van de Stiftung Würth, die de bevordering van 
kunst en cultuur, onderzoek en wetenschap, en vorming en opleiding tot 
doel heeft. De Sammlung Würth, bevattende meer dan 10.000 stukken, 
is een actuele topkunstcollectie, bijeengebracht onder het mecenaat van 
Reinhold Würth. 
De bouw van het Würth-complex in Agoncillo nam een aanvang in 2003. 
In 2005 werd het logistieke centrum opgeleverd ; in 2007 de administra-
tieve gebouwen en in hetzelfde jaar is ook het museum ingehuldigd.  
Rondleiding in het Museo Würth La Rioja. 
 
Avondmaal en overnachting in Hotel Los Agustinos****, Haro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Mill%C3%A1n_de_Yuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Mill%C3%A1n_de_Yuso
https://es.wikipedia.org/wiki/Monasterio_de_San_Mill%C3%A1n_de_Yuso
https://es.wikipedia.org/wiki/La_Rioja_(Espa%C3%B1a)
https://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sammlung_W%C3%BCrth
https://es.wikipedia.org/wiki/2005


 
 

 

Iglesia de Santa Maria de los Reyes in Laguardia 

Bodegas Ysios 
(arch.: Santiago Calatrava) 



 
 

 
Dag 4: zaterdag 26 oktober 
 
We verkennen kriskras het hele Rioja-wijngebied, dat met de appellatie 
Ribera del Duero, tot de meest prestigieuze wijngebieden van Spanje 
behoort. 
De wijnstreek van La Rioja bestaat uit drie deelgebieden: in het noorden 
de Rioja Alavesa/Arabako Errioxa – wat, zoals de naam laat vermoeden, 
niet in comunidad autónoma La Rioja maar in de País Vasco/Euskadi, 
provincie Álava/Araba, is gesitueerd, in het noordwesten de Rioja Alta, 
met Haro, en in het zuidoosten de Rioja Baja. 
 
In Laguardia/Guardia, Biasteri (Álava/Araba, País Vasco/Euskadi) ma-
ken we een korte stadswandeling. Rondleiding in de Iglesia de Santa 
María de los Reyes/Erregeen Andra Mariaren eliza, waarvan het gepo-
lycromeerde pórtico, met dit van Zamora,  tot de meest gaaf bewaarde 
van het Iberische schiereiland behoort. 
Laguardia  is eveneens een belangrijk wijnproductiecentrum. Sommige 
wijnhuizen zijn gevestigd in avantgardistische gebouwen. Maar er zijn 
ook veel statige bouwsels, waaronder de bodegas Eguren Uarte, en 
meer bescheidene, alle zonder fout bucolisch gesitueerd tussen de over-
al aanwezige wijngaarden. 
Even buiten het stadje bevindt zich één van de hoe dan ook meest op-
zienbarende inplantingen: de bodegas Ysios (2001-2003), insgelijks 
ontworpen door Santiago Calatrava.  
 
Voor de bekende wijnproducent Marqués de Riscal ontwierp de Cana-
dees-Amerikaanse architect Frank Owen Gehry (1929-) in Elciego/
Eltziego (Álava/Araba, País Vasco/Euskadi) een futuristisch hotel met 
spa (2003-2007), behorend tot de luxedivisie van de Starwood Hotels, 
dat is gevestigd op de terreinen van de gelijknamige bodegas van ouds-
her.  
Het bouwwerk, een architecturaal statement, geïntendeerd om ooit door 
geen enkele concullega nog overtroffen te kunnen worden, is ronduit 
spectaculair en domineert pertinent de ruime omgeving.  
 
In Villabuena de Álava/Eskuernaga (Álava/Araba, País Vasco/Euskadi) 
treffen we voorts een ander; enigzins subtieler luxehotel aan, Hotel 
Viura, genoemd naar de gelijknamige, in de Rioja-streek meest 
verbouwde, witte-druivenvariëteit. 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rioja_Alavesa


 
 

 

Bodegas Baigorri 
(arch.: Iñaki Aspiazu Iza) 

Bodegas Ollauri 
Conde de Andes 



 
 

Het wijndorpje Samaniego/Samaniego (Álava/Araba, País Vasco/
Euskadi) dan weer huisvest onder meer, behalve de bodegas  Benjamín 
de  Rothschild  &  Vega, de bodegas Baigorri (-2003).  
 
Jesús Baigorri, een voormalig ondernemer in de reiswereld, liet op zes-
tigjarige leeftijd – in samenwerking met de Baskische architect Iñaki As-
piazu Iza (1955-2014), die onder meer, behalve het Justitiepaleis van 
Vitoria-Gasteiz (1994), de Torre Muga (2008) in Haro ontwierp –een toe-
komstgericht gebouw neerzetten, waarvan u vanop de straatkant enkel 
een transparante glazen ontvangstkubus merkt. Daaronder, tegen de 
helling van de berg, bevindt zich het daadwerkelijke wijnproductiebedrijf 
dat enigszins aan een ruimteschip doet denken. Het kan druiven van 
150 hectare wijngaard verwerken. De top van het gamma heet Baigorri 
de Garage, een “garagewijn”, naar het voorbeeld van de bordeauxwijnen 
die in minieme hoeveelheden in een kleine loods worden gemaakt.  
In de bodegas Baigorri maken we, tijdens een rondleiding, nader kennis 
met de principes van de wijnproductie en in het bijzonder het vinificatie-
proces, gevolgd door een uitgebreid degustatiemenu met proeverij. 
 
In Ollauri (La Rioja, La Rioja) tenslotte brengen we een bezoek aan de 
diep in de ondergrond uitgegraven wijnkelders van de bodegas Ollauri/
Conde de Andes, waarvan sommige uit de Moorse tijd dateren, nog-
maals gevolgd door een abondante tasting. 
 
In de vooravond vertrekken we naar Vitoria-Gasteiz (Álava/Araba, País 
Vasco/Euskadi). 
 
Vitoria-Gasteiz is de hoofdstad van de provincie Álava/Araba en van de 
autonome regio Baskenland (País Vasco/Euskadi). De stad heeft ruim 
240.000 inwoners (2015) en is daarmee de op één na grootste stad van 
Baskenland, na Bilbao/Bilbo, wat tevens als het economische en financi-
ële, alsook het culturele centrum van de regio geldt. De huidige naam 
van de stad is een samenvoeging van de Spaanse en de Baskische 
plaatsnaam – sinds 1983 wordt de dubbelvorm officieel gebruikt. 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/%C3%81lava
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskenland_(regio)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilbao
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaans
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baskisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/1983


 

 
 

Vitoria 

Kunstwerk van Cristina Iglesias, Vitoria 



 
 

 
Dag 5: zondag, 27 oktober 
 
De voormiddag behouden we voor een stadswandeling van noord naar 
zuid, dwars door Vitoria-Gasteiz. 
 
Transfer met autocar naar de luchthaven Bilbao/Aeropuerto de Bilbao 
[Bilboko Aireportua]. 
Rechtstreekse lijnvlucht Bilbao/Aeropuerto de Bilbao [Bilboko Airepor-
tua] naar Zaventem/Brussel-Nationaal  
 
Vlucht SN 3714 Bilbao 13.25 uur > Zaventem 15.15 uur. 



 
 

Kostprijs:  

•  € 1035,00 per persoon in een 2-persoonskamer bij inschrijving van minimum 

 20 deelnemers 

•  toeslag 1-persoonskamer: € 140,00 

Inbegrepen: 

•  rechtstreekse vlucht met Brussel Airlines vanuit Zaventem 

•  comfortabel autocarvervoer ter plaatse 

•  verblijf in goede 4* hotels op basis van halfpension 

•  degustatiemenu op zaterdagmiddag bij Bodegas Baigorri 

•  bezoeken, toegangen gidsen zoals voorzien in het programma 

• fooien 

• eigen audiofoonsysteem 

• reisleider Luc Vanmarcke, die ook voor de vertalingen zorgt 

Niet inbegrepen 

• middagmalen (behalve op zaterdag), dranken, persoonlijke uitgaven 

• annulerings– en/of reisbijstandsverzekering 

 (kan bij VAB via vtbKultuur Kortenberg) 

• indien geen lid: toeslag van € 10,00 voor de vtbKuluur-pas 

• (gezinslidmaatschap) 

Taxivervoer: 

Gezamenlijk taxivervoer vanop de parking van OC Berkenhof te Kortenberg 

(parkeergelegenheid) naar de luchthaven Zaventem en terug is mogelijk tegen 

€ 17,00 per persoon 

Meer informatie en inschrijven: 

vtbKultuur Kortenberg • guido.craps@vtbkultuur.be 

www.vtbkultuur.be/kortenberg 

huistelefoon: 02 759 84 66 • zaktelefoon: 0475 31 57 29 

Een goed idee van vtbKultuur Kortenberg, 

praktisch uitgewerkt door Delphin Travel, Leuven 

Programmabrochure: 05/02/2019 

Programma-aanpassingen blijven mogelijk 

© vtbKultuur Kortenberg 

Foto kaftbladzijde en bladzijde 2 © Depositphotos 

Alle andere foto’s © Guido Craps, vtbKultuur Kortenberg 

 


