
TOURS & TIPS

BARCELONA

DE SCHONE SCHIJN 
VAN SCHERVEN -  
PARK GÜELL 
(PARQUE GÜELL)

Eerst even dit: wie het Park Güell wil bezoeken 
met de metro, moet zich instellen op een 
behoorlijk steile klim vanaf het metrostation 
(een in de openlucht aangelegde roltrap doet 
het namelijk niet altijd). Bij hoogzomerse 
temperaturen zijn de alternatieven de stads- 
bussen, de Bus Turístic of de in Barcelona altijd 
nog betaalbare taxi’s. Als u er eenmaal bent 
aangekomen, dan kent uw verbazing waarschijnlijk 
geen grenzen. Dit grote stadsbalkon verplaatst 
u naar een verhaal uit ’Duizend-en-één-nacht’.

NAAR ENGELS VOORBEELD
Het park is tussen 1900 en 1914 door Gaudí 
aangelegd. Op de keramiekmedaillons aan de 
grensmuur van het 17 ha grote terrein staat  
een eerste aanwijzing over de ontstaansreden 
ervan. Het om één enkele letter: de ’k’ in het 
opschrift ’Park Güell’. De Engelse schrijfwijze 

verraadt dat de bouwheer Eusebi Güell met het 
park Engelse voorbeelden naar de kroon wilde 
steken. Het moest een park- en tuindorp zijn 
met 60 woonpercelen, een grote markt en een 
centraal forumplein. Wat Gaudí en zijn helpers 
ervan maakten was weliswaar geen tuindorp, 
maar het werd wel werelderfgoed: de Unesco 
heeft het namelijk in 1984 op wereldmonu-
menten lijst gezet. De 60 stukken grond vonden 
geen koper, de enige huizen die er in het park 
gekomen zijn waren een portiershuis en een 
administratiegebouw bij de hoofdingang, 
alsmede het door Gaudí’s medewerker 
Francesc Berenguer gebouwde woonhuis, 
waarin Gaudí van 1906 tot zijn dood in 1926 
leefde. Sinds 1963 is het ingericht als Casa 
Museu Gaudí 1 .

EEN WOUD VAN ZUILEN
Direct achter de hoofdpoort van het park hebt 
u de gelegenheid om in het ’Portiershuis’ 
uitgebreide informatie te krijgen over het 
concept en de ontwikkeling van het park.  
Het is ingericht als het Centro de Interpretación 
del Park Güell 2 . Vervolgens komt u bij een 
symmetrisch opgedeelde trap omhoog, die naar 
het Forumplein gaat. De kleine bonte python, 
die de opgang opsiert als een fontein, heeft 
Antoni Gaudí heel toepasselijk ontleend aan de 
sagenwereld. Als ’wachter van het onderaardse 
water’ beschut hij zijn cisterne, waarin 12.000 
liter regenwater kan worden verzameld. Het 
grote plein, waar de trap naartoe gaat, was 
gepland als een ontmoetingsplaats en een 
theaterplein. De weids gebogen mozaïekbank, 
die het grote terrassenplein omgeeft, hebben 
Gaudí en zijn medewerker Josep Maria Jujol 
vervaardigd uit afval en afgedankt materiaal 
van pottenbakkerijen. Om een zo comfortabel 
mogelijke zitplaats te krijgen, zou een arbeider 

Het behoorde bij de werkwijze van de fameuze modernistische architect Antoni Gaudí 
om voor het oppervlak van façades, trappen, gewelven, parkbanken en sculpturen de 
afvalscherven van glazen, flessen, vaatwerk en aardewerk te gebruiken. Welke 
schoonheid er te maken is met deze vroege ’recycling-kunst’, wordt duidelijk in het 
hoog boven de stad gelegen, uitgestrekte Park Güell.

Metrohalte: Lesseps of Vallcarca

Park en Informatiecentrum: Olot s/n,  
tel. 932 130 488, www.bcn.cat/parcsi jardins, 
alternatieven voor metro: bus 24, 25 en  
Bus Turístic, dag. van 10 uur tot  
zonsondergang, entree gratis.  
Casa Museu Gaudí: tel. 932 19 38 11,  
www.casamuseugaudi.org, okt.-maart dag. 
10-18, april-sept. dag. 10-20 uur, 25, 26 dec.,  
6. jan. 10-14 uur, 1 jan. gesl., € 5,50 (met 
korting € 4,50). 

Bij de hoofdingang van het park kunt u koffie  
en snacks kopen voor tussendoor of voor de 
terugweg.

VERVOER

INFORMATIE

EEN VERSNAPERING 
TUSSENDOOR

zijn gaan zitten op een nog natte gipsvorm en 
daarmee de basisafdruk geleverd hebben. Het 
plein wordt gedragen door een woud van 86 
Dorische zuilen, dat bedoeld was als markthal. 
De zogeheten Hal van de 100 zuilen 3  is ook 
erg indrukwekkend zonder marktkramen, 
vooral dankzij de vormgeving van het dak.  
Jujol heeft uit zaken die anderen weggegooid 
hadden kleine kunstwerken gemaakt. In de 
dakmedaillons heeft hij gebroken borden, 
porseleinen poppen, flessen en cava-glazen, 
asbakken en bloemenvazen samengevoegd tot 
collages met een fascinerend kleurenspel. 

Erg indrukwekkend zijn ook de wandelpaden 
die Gaudí de vorm heeft gegeven van bijna 
natuurlijke arcaden. Op bomen gelijkende, 
dwars geplaatste steunen dragen daarbij het 
dak van de arcaden.

Deze tip komt uit de ANWB Extra gids.  
www.anwb.nl/webwinkel/kaarten-boeken-en-
gidsen,/reis-en-taalgidsen/reisgidsen/anwb-

extra/anwb-extra-reisgids-barcelona.html
voor meer informatie en de  

mogelijkheden om deze gids te kopen.


