
 

 
 
In de jaren 1960 zag nog niemand aankomen dat 
Bilbao een toeristenstad zou worden.  
Het was nog een industriestad met een pittoresk 
stadscentrum en een enkel fraai gebouw. Toeristen 
gingen naar de stranden van het nabijgelegen 
Franse Biarritz.  
 

 
 
Bilbao was ook een zeehavenstad. De rivier Nervión 
komt namelijk in zee uit.  
In de jaren 1980 overstroomde deze rivier echter zo 
hevig dat de overheid besloot om maatregelen te 
treffen. Menig haven gebonden bedrijf was toen 
overigens al richting zee vertrokken.  
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Jaren ’60 vanaf station Abando



 
 
De gemeente Bilbao zag zich hierdoor genoodzaakt 
om de problemen regionaal op te lossen. Het 
aanleggen van een regionaal metronetwerk leek 
een goede start te zijn. De Baskische regering 
ondersteunde dit initiatief.  
In 1988 werd voor deze nieuwe metro een inter-
nationale prijsvraag uitgeschreven, die de Engelse 
sterarchitect Norman Foster won.  
 

 
 
In 1995 opende vervolgens de eerste metrolijn met 
opvallende metrohaltes, die in de volksmond 
Fosterito’s werden genoemd. Hiermee is het zaadje 
geplant voor moderne architectuur in Bilbao. 
De Baskische regering ondersteunde tevens de 
regionale structuurvisie uit 1994. Op onderstaande 
plankaart van deze visie staan de toekomstige 
metrolijnen apart ingetekend.  
Overigens telt de stad Bilbao circa 350.000 
inwoners en de metropool ongeveer 1 miljoen.  
 

Jaren ‘80: overstroming Nervión + verval havens 

1995 opening metro met ‘Fosterito’



 
 
Terwijl iedereen drukdoende was met de metro, 
met plannen voor de Nervión, met stadsver-
nieuwing en met werkloosheidsbestrijding, toverde 
het gemeentebestuur plotseling het Guggenheim-
museum uit de hoge hoed. De bewoners reageer-
den aanvankelijk verrast en geërgerd op dit 
geldverslindende project, maar gelukkig betaalde 
het museum de kosten zelf.  
De Amerikaanse sterarchitect Frank Gehry ontwierp 
vervolgens een titanium bloemachtig gebouw 
midden tussen de industriële chaos.  
 

 
 
Daarna zag de gemeente zich genoodzaakt om 
tijdens de bouw van dit ambitieuze museum een 
prijsvraag voor een omgevingsplan uit te schrijven, 
die een andere prijswinnende sterarchitect won.  
 

 
 

1997   opening Guggenheim
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Guggenheim



Vanaf de opening in 1997 zorgde het Guggenheim-
museum voor een vloedgolf van toeristen naar 
Bilbao. De hoge werkloosheid door het wegtrekken 
van de havens maakte ogenschijnlijk plaats voor 
werk in de toeristensector en bouw. De toeristen-
stad Bilbao was geboren. 
De meeste dagtoeristen beperken zich doorgaans 
tot een bezoek aan het Guggenheimmuseum, maar 
anderen bezoeken ook de historische binnenstad. 
Om beide bezoeken mogelijk te maken legde de 
gemeente langs de rivier nieuwe oevers en parken 
aan en bouwde bruggen om van de ene naar de 
andere kant te komen. De monumentale ge-
bouwen, zowel oud als nieuw, en spectaculaire 
bruggen noemen we hier ‘riviericonen’. De rivier 
reeg die als het ware aan elkaar, waardoor de 
naastgelegen stadsdelen een nieuw langgerekt hart 
kregen.  
 

 
 
De gemeente knapte de oevers met liefde voor de 
historie op en…. 
 

 
 
… voegde bruggen toe door, jawel, sterarchitecten. 
 

Guggenheimmuseum

1892



 
 
Zelfs de nieuwe stad, die vanaf 1896 tussen de 
historische binnenstad en het Guggenheimmuseum 
verrees, kreeg moderne gebouwen. Zoals het 
onderstaande cultureel centrum, van uiteraard 
weer een andere sterarchitect.  
 

 
 
In wezen kreeg heel Bilbao een opknapbeurt, een 
jarenlang durend stedenbouwkundig huzarenstuk.  
Toeristen zullen waarschijnlijk alleen de 
‘starchitecture’ zien.   
 

 
 
Je kunt daarom met recht zeggen dat Bilbao massa-
toerisme met moderne architectuur verknoopte. Dit 
leverde zelfs een nieuw begrip op: het ‘Bilbao-
effect’.  
De inwoners hebben het echter liever over het 
‘Guggenheim-effect’. Zij waren immers helemaal 
geen voorstander van dit geldverslindende gebouw.  
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