
 
 

 
 
Het meest toeristische gedeelte van de Zuidoever 
bevindt zich tussen de Big Ben en de Tower of 
London. Dat zompige havengebied bezochten 
toeristen in het verleden niet. Na de Tweede 
Wereldoorlog veranderde dat op een organische 
wijze in een toeristische attractie. 
 

 
 
Organisch, omdat Londen niet bekend staat als een 
stad waar ruimtelijke ordening een vanzelf-
sprekende overheidstaak is.  
In de 19e eeuw veranderde dat clichébeeld bij de 
aanleg van een riool langs de stinkende Theems.  
Bovenop het riool kwamen nieuwe kades en wegen. 
Ook werd er een metro aangelegd, alleen op de 
noordoever – de Victoria Embankment. 
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Aan de zuidoever – de Albert Embankment – 
ontwierp men ter hoogte van een nieuw ziekenhuis 
alleen een promenade. Voor de rest bleven de 
oevers hier in gebruik als haven- en industriegebied. 
 

 
 
Deze promenade ziet er ter plekke van het 
ziekenhuis, recht tegenover het parlement en de 
Big Ben, tegenwoordig zo uit. 
 

 
 
Pas bij de opening van County Hall in 1922 werd 
deze promenade in westelijke richting verlengd. Op 
onderstaande foto zien we hoe populair inmiddels 
de Zuidoever ter hoogte van County Hall is. 

1864-1870  Victoria Embankment (kade), voor en na de aanleg                       

Bron: H. Meyer: De stad en de haven

1869 Albert Embankment



 

 
 
Dat heeft wel eventjes geduurd, ongeveer 50 jaar 
na het Festival of Britain in 1951.   
Dit festival ten westen van de County Hall vond 
plaats op een terrein dat door bombardementen uit 
de Tweede Wereldoorlog braak lag.  
Op onderstaande plattegrond zijn de door de oorlog 
vernielde gebouwen langs de Theems paars 
gekleurd. Het expoterrein is geel gekleurd.  
De naam South Bank werd bij dit festival voor het 
eerst gebezigd voor de binnenbocht van de Theems. 
Ten Westen ervan ligt Bankside. Nog westelijker 
maakt de zuidoever deel uit van de deelgemeente 
Southwark.   
 

 
 
Het Festival of Britain was een eerbetoon aan het 
Crystal Palace dat 100 jaar eerder in Hyde Park 
stond. Zowel de postzegel op deze foto als de 
namaakgevel van het Crystal Palace op de 
achtergrond herinneren daaraan.  
Het Festival of Britain, dat in wezen een expo was, 
vierde de bevrijding van de oorlog en schetste een 
hoopvolle toekomst. 
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In één maand tijd (mei) trok het festival 8,5 miljoen 
bezoekers en toeristen.  
Bij de pijl rechtsonder staat de County Hall. Alleen 
de Royal Festival Hall - zie pijl linksboven - bleef 
staan. De rest van de tijdelijke bebouwing 
verdween.  
 

 
 
Naast de Royal Festival Hall, een openbaar 
multifunctioneel gebouw, verrezen er eind jaren 
zestig een paar culturele gebouwen in brutalistische 
stijl. De zuidoever kreeg hierdoor nadrukkelijk een 
culturele bestemming voor de plaatselijke 
bevolking. Toeristen zag je er nauwelijks. 
 

 

Mei 1951 Festival of Britain

100 jaar na Crystal Palace

8,5 miljoen bezoekers in 1 maand 



De nieuwe promenade voor de deuren van deze 
betonkolossen veranderde daar weinig aan.  
 

 
 
In de jaren-1970 verrezen er nabij deze culturele 
instellingen allerlei kantoren en studio’s zonder 
enige ruimtelijke visie. Ook de oeverpromenade 
werd op ongeplande wijze stukje voor beetje 
doorgetrokken. 
 

 
 
Pas toen het Globe Theater in 1997 zijn deuren 
opende kwam er nieuw toeristisch elan.  
Dit theater is overigens een replica van het theater 
waar Shakespeare in de 16e/ 17e eeuw glorieerde. 
 

 1997 Globe Theater



 
De echte toeristische doorbraak volgde drie jaar 
later. Op 1 januari 2000 ging het reuzenrad open en 
op 12 mei het gratis toegankelijke museum New 
Tate Modern in een voormalige energiecentrale. 
 

 
 
En ruim een maand later opende de Millennium 
Bridge die de New Tate Modern op de zuidoever 
verbindt met de St. Paul’s Cathedraal en The City 
aan de overzijde. Vanwege constructiefouten moest 
de werkelijke opening overigens even wachten tot 
2002. 
 

 
 
In hetzelfde jaar opende ook een nieuwe metrolijn, 
de Jubilee Line, die vanaf de Circle Line over de 
zuidoever naar het zakencentrum Docklands en de 
Olympische Spelen in Stratfort gaat.  
De zuidoever lag ineens op een strategische plek 
tegenover het oude stadscentrum The City. Als 
toeristische trekpleister leek het lot nu bezegeld.   
In 2019, vlak voor de corona-epidemie, piekte het 
bezoekersaantal van musea. De gratis musea 
dichtbij Hydepark, waar in de 19e eeuw enkele grote 
expo’s plaatsvonden (zie ‘Toeristenstad Londen’) 
haalden gezamenlijk 12,7 miljoen bezoekers per 
jaar. Daarna komen er drie gratis musea met 
ongeveer 6 miljoen bezoekers. Tate Modern hoort 
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daar ook bij. Vervolgens komt er een museum waar 
entree geheven wordt, de Tower of London, met 3 
miljoen bezoekers, gevolgd door het gratis 
Somerset House met 2,8 miljoen bezoekers. En tot 
slot nog een aantal musea met tussen de een en 
twee miljoen bezoekers. 
Op onderstaande plattegrond is goed te zien dat de 
musea langs de Theems het lang niet slecht doen. 
Met name het Tate Modern met het naburige 
Shakespeare Globe zetten de zuidoever in het 
zonnetje.  
Ook goed te zien is dat de musea in Londen nogal 
verspreid liggen. Door het metrostelsel worden ze 
bij elkaar gehouden.  
 

 




