
 

 
 
Bordeaux staat bekend om zijn wijn en wijnstreek. 
De stad Bordeaux ligt zo’n beetje middenin die 
wijnstreek aan de rivier Garone, die lange tijd 
diende voor de aan- en afvoer van wijn.  
 

 
 
De wijn vond overigens ook zijn weg over het spoor 
langs de kades (witte stippellijn) en doorgaande 
wegen (gele lijn). De stad Bordeaux was en is nog 
steeds het economisch wijnhart van Frankrijk.  
 

 
 
In ruimtelijke zin zag de stad Bordeaux er in het 
verleden helemaal niet zo florissant uit. De 
bebouwing zag zonadig grauw dat de voormalige  
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burgemeester Juppé deze haven- en industriestad 
een ‘sleeping beauty’ noemde.  
En het had slechts één brug voor wegverkeer, de 
Pont de Pierre (stenen brug). Hier op een foto uit 
1900 met op de voorgrond de wijnhaven. 
 

 
 
Het wijntransport over water kreeg na de Tweede 
Wereldoorlog geduchte concurrentie van het 
wegtransport. Waar voorheen de wijntonnen lagen 
stonden nu geparkeerde auto’s. De pakhuizen langs 
het water verloren hun functie. Wat te doen? 
Toen Alain Juppé in 1995 als burgemeester aantrad 
belandde hij in een discussie over de financiering 
van een metrostelsel. Dat leek hem zo kostbaar dat 
hij met het alternatief van een tram kwam 
aanzetten. 
 

 
 
Een regionale tram wel te verstaan die ervoor 
moest zorgen dat Bordeaux met zijn omringende 
wijndorpen één geheel ging vormen, een metropool 
die gezien mocht worden. De stad Bordeaux had 
volgens hem een nieuw imago nodig, dat, behalve 
nieuwe bedrijven, ook toeristen moest trekken.  
De eerste lijn, die langs de oever loopt, opende in 
2004. Daarna ontwikkelde het netwerk zich naar 
alle windstreken. In 2022 ging de lijn naar het  
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vliegveld open waardoor toeristen snel het centrum 
bereiken.  
 

 
 
Met dezelfde bravoure liet Juppé daarna met geld 
van de gemeente alle grauw geworden zandstenen 
gevels van het centrum schoonmaken. Er kwam een 
frisse monumentale stad uit tevoorschijn.  
 

 
 
Deze grote schoonmaak resulteerde in 2007 in de 
aanwijzing tot beschermd stadsgezicht van 
UNESCO, het omvangrijkste beschermde 
stadsgezicht tot dan toe. Bordeaux kreeg hiermee 
ook de geuzennaam ‘Port de la Lune’, de haven van 
de maan. Van de halve maan om precies te zijn, 
want dat is waar de bocht in de rivier aan doet 
denken.  
 

 
 
 

2004…naar 1 miljoen inwoners

Metropool…

2022

Grote schoonmaak



 
Toen stroomden de toeristen massaal toe. Dat is 
wat een UNESCO aanwijzing nu eenmaal met zich 
meebrengt.  
 

 
 
De dadendrang kreeg nog een vervolg in 1999 toen 
er een prijsvraag voor de herinrichting van de 
linkeroever werd uitgeschreven. Het duurde tien 
jaar voordat de rivieroever over een lengte van 
ongeveer vier kilometer klaar was.  
 

 
 
De prijswinnende landschapsarchitect ontwierp een 
promenade voor elk wat wils. Voor jongeren op 
elektrische steps tot plantenliefhebbers. 
 

 
 
Daarbij vergat hij het wijn-imago van Bordeaux niet.  



 
De tweejaarlijkse wijnfeesten worden er namelijk 
ook gehouden.  
 

 
 
Uiteraard vinden die plaats op de plaats waar 
vroeger de wijnhaven lag. Tussen het nieuwe 
wijnmuseum La Cité du Vin uit 2015 in het noorden 
en….  
 

 
 
…La Bourse (het beursgebouw) in het zuiden, 
geflankeerd door een nieuwe waterspiegel als 
populaire toeristenattractie.  
 

 
 
Daar is het niet bij gebleven. Ook de andere 
rivieroever is aangepakt. Waar vroeger 
bedrijventerreinen lagen worden nu woonwijken 
gebouwd. Voor toeristen moge dat weliswaar niet  
 

Tweejaarlijkse wijnfeesten (4 dagen in de zomer)
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zo interessant zijn, toch gaat de hop-on-hop-off bus 
er naartoe.  
 

 
 
Dat heeft vooral te maken met de creatieve en 
ecologische gemeenschap Darwin in een gekraakte 
kazerne. De gemeente steunt dit initiatief, onder 
andere om Bordeaux een modern en hip imago te 
geven.  
 

 
 
Een van de meest recente maatregelen om het 
oude imago van vieze haven- en industriestad te 
keren, is het autovrij maken van de stenen brug 
en...   
 

 
 
…niet te vergeten het doortrekken van de TGV 
vanuit Parijs naar Bordeaux in 2017.  

Darwin



 

 
 
Voor toeristen is de loper nu definitief uitgelegd. De 
stad Bordeaux is toeristenstad geworden. 
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