
 

 

De Levende Stad naar Bilbao ! 

Vroeg, heel erg vroeg verzamelden 13 personen zich op donderdagochtend 21 
september op Schiphol: fijn samen naar Bilbao, voorzien van een pakkende reader! 
Mooi op tijd kwam het voltallig gezelschap zondagavond 24 september weer aan op 
Schiphol waarna ieder op zijn/haar eigen wijze verder ging richting een zeer 
welkome nachtrust.  
Voldaan, gevuld met vele indrukken en minstens zo vele pinxtos, en een schat aan 
kennis en ervaring waar je nog jaren op kunt teren. Maar, als altijd weer, na een 
viertal dagen met veel te weinig rust voor het lijf, een veel te gevuld programma, 
en veel te weinig ruimte voor diepgaande analyse en reflectie op hetgeen we te 
zien en horen kregen. 
 

Kortom: het waren vier prachtige 
dagen!  
Met een grote mate aan variatie op 
alle vlakken: vliegen, lopen, metro, 
fietsen, hangbruggen, 
kabeltreintje, liften etc. etc. Maar 
ook met regen, saaie bewolking, 
felle zon, hitte. Met gesprekken in 
het Spaans (niet altijd 
gewaardeerd), in het Baskisch (ook 
niet altijd gewaardeerd), in het 
potjes-Engels en tenslotte in het   
Nederlands. 

Genieten ook op gastronomisch gebied: het meest gedronken bier in Bilbao is 
Heineken – kent u dat?  Lunchen?  Niet te zuinig!  
Minstens één van onze deelnemers kan zich erop 



beroemen alle 26 verschillende pinxtos-variaties te hebben geproefd! Dineren?  
Geweldig! Met name het gezamenlijke “Levende Stad-diner” kunnen we 
beschrijven als memorabel; overvloedig, erg lekker en sfeervol. En tenslotte, last 
but for sure not least, het ontbijt; het door ons hotel aangeleverde buffet was 
werkelijk onuitputtelijk! Woorden en beelden schieten te kort! 

Het waren vier prachtige dagen – deze stad (hoe klein op het eerste gezicht dan 
ook) kan je zeker vier dagen bezighouden, boeien en verbazen. Velen van ons 
hebben zich voorgenomen om, al dan niet met (andere) partner(s) er weer naar 
terug te gaan om de kennismaking te verdiepen. Minstens één van onze deelnemers 
heeft dat inmiddels al uitgevoerd! 
Een volwaardige toevoeging aan de gestaag groeiende reeks Levende Stad-
excursies; we verheugen ons nu al op de reis van 2018! 

Dank gaat naar alle deelnemers: zonder jullie aanwezigheid was het zeker niet zo 
gezellig geworden. Natuurlijk ook dank aan de onvolprezen voorbereidingsgroep – 
die het overigens op zich genomen heeft om ook de komende excursie weer te 
organiseren. Dank aan Reinoud; je ‘filmpjes-van-de-dag’ houden de herinnering op 
zeer aangename wijze levend en zijn voor het thuisfront een bron van hilariteit! 
En tenslotte dank aan Elma: voor haar samenbindend vermogen, haar creatieve 
oplossingen voor problemen en haar drive om ons door te laten gaan! 

Volgend jaar weer! 

Amersfoort/Utrecht, december 2017 



Donderdag 21 september 

Direct na aankomst op het vliegveld door naar ons hotel, het heel plezierige ‘Barceló 
Bilbao Nervión’. En handig zo’n bus waardoor je je niet hoeft te verdiepen in bestemming 
en de manier hoe er te komen, Alles liep zo voorspoedig dat niemand zich druk hoefde te 
maken om op tijd bij het eerste echte programma-onderdeel te komen. Zelfs was er 
voldoende tijd om te genieten van de eerste pinxtos, weggespoeld met een glaasje wijn. 

Op het eerste gezicht was de locatie van het eerste programmaonderdeel niet erg 
veelbelovend: een zaaltje verstopt in de lokale VVV ! Echter die angst was zeker niet 
terecht. We kregen een prachtige lezing voorzien van lichtbeelden van de chief RO van de 
stad, Mr. Asier Abaunza, met zijn lieftallige assistente Yasmin Hawari. 

Hoewel dit programma oorspronkelijk was voorzien voor de ochtend van de tweede dag 
moet gezegd worden dat dit als eerste en uitgebreide kennismaking met de ontwikkeling 
en situatie van Bilbao precies op het juiste moment was! De rest van de dagen met alle 
daaropvolgende programma-onderdelen hebben we steeds kunnen terugvallen op de 
overview die Asier Abaunza ons heeft gegeven. 
Overheersende registraties zijn: 

- Bilbao heeft op het juiste moment de juiste keuzes gemaakt; 
- Het is zeer zinvol en aan te bevelen om volhoudend te zijn. Vasthoudendheid aan 

gekozen beslissingen c.q. uitgestippeld beleid toont zijn meerwaarde. In feite 
werkt Bilbao nu al meer dan twintig jaar binnen het raamwerk van indertijd 
genomen beslissingen; 

- Bijzonder is dat vanaf het begin Bilbao gekozen heeft voor een aanpak die start 
met: 

o Radicaal ingrijpen in de zeer diepgaande milieuproblematiek gekoppeld aan 
de waterhuishouding (dit o.a. na desastreuze overstromingen); 

o Zorgen voor een hoogwaardig systeem van openbaar vervoer; niet enkel 
binnen het centrumgebied maar ook als verbindingen tussen verder gelegen 
woon- en werkgebieden en dat centrum; 

o De grootschalige infrastructuur (spoorwegen, autosnelwegen, nuts-infra 
etc.) is met grote voortvarendheid ondergronds gebracht. Dit levert direct 
positieve ontwikkelmogelijkheden op voor het maaiveld. We konden dan ook 



vaststellen dat de kwaliteit van de openbare ruimte en de leefbaarheid/
verblijfskwaliteit aldaar opmerkelijk hoog was; 

o De door de stad lopende rivier is uitdrukkelijk opgevat als kapstok voor 
stedelijke ontwikkeling; 

- Sommige keuzes vergen lef en zelfvertrouwen, gepaard aan politieke ambities, 
stellingnames en besluitvorming. Bilbao is gebleken daar niet kinderachtig in te 
zijn. 

Het enthousiasme, en daarmee de lezing, van de heer Abaunza duurde lang, maar zeker 
niet te lang. Na een uur of twee begon Yasmin hem seintjes te geven de lezing af te 
sluiten. Heel bijzonder, maar ik kreeg de indruk dat het van ons nog wel even door had 
mogen gaan. 
Voorzien van een overvloed aan zinvolle informatie verlieten we na twee uur het pand. In 
feite was de vraagstelling van de excursie Bilbao door hem al beantwoord: Nee, niet 
Guggenheim veroorzaakte de opkomst van Bilbao, maar de aanpak van Bilbao faciliteerde 
het succes van Guggenheim ! Tot nu toe het onderdeel ‘geloven’, nu nog het onderdeel 
‘zien’ ! 

Dus dan ook direct doorgelopen naar de funicular en naar boven; inderdaad: het uitzicht 
over de stad is adembenemend – alleen moeten ze de bomen wat meer terugsnoeien. 

Een dag gevuld met informatie en een bliksem-kennismaking met een waarschijnlijk 
prachtige stad – onvoorstelbaar dat we pas dag 1 achter de rug hebben. 

Vrijdag 22 september 

Dag 2 begon (na het, gebruikelijk en overvloedige, ontbijt) met regen – deze ging overigens 
tot halverwege de middag onverdroten door ! 
Jos van der Mark vormde voor het ochtendprogramma onze inleider / excursieleider.  



We gingen lopend op onderzoek door de oude binnenstad Casco Viejo. Hoewel we weten 
dat dit stadsdeel is geteisterd door armoede, natuurrampen (overstromingen) en 
(burger)oorlog ziet het er overtuigend historisch, en prachtig!, uit. We werden geleid langs 
de rivieroevers, door het stadsdeel Siete Calle (“Zeven steegjes”), langs en door de 
kathedraal en van daaruit naar aanliggende buurten en parken, en de markthal. Hoewel 
deze laatste ons allen enigszins tegenviel (restaureren en herwaarderen kan ook verkeerd 
aflopen) was het een zeer geslaagde ochtend – ogen en oren kom je te kort en de tijd 
vliegt om. Het was dan ook dat het volgende deel een min of meer verplichte starttijd had 
anders was de beschikbare tijd beslist opgerekt. 
Het regende echter nog steeds. 

Bedoeling was dat we de 
grotere tour langs de rivier 
zouden gaan maken met de 
fiets. Aangekomen bij de 
fietsverhuurder hebben we 
echter besloten met het 
fietsen te wachten tot het 
droog zou worden – 
buienradar voorspelde vanaf 
halverwege de middag een 
langere droge periode.  
Daarom stelde onze reisleider 

voor deze middag Bert Harmelink zijn noodprogramma in 
werking: met z’n allen een retourtje met de metro naar 
de aan zee gelegen her-ontwikkelingswijken Portugalete 
en Getxo, resp. ten westen en oosten van de rivier 
Nervion, verbonden door de brug El Puente de Bizkaia. 

Een uitstekende keuze: metrostation Penota blijkt in een 
levendig woon-, werk- en voorzieningengebied te liggen 



waar we erg enthousiast van werden. Meest opvallend is het feit dat de wijk erg reliëfrijk 
is: zo zeer dat zelfs straten onderling verbonden zijn door openbare personenliftjes en hier 
en daar zelfs buitenroltrappen.  
Allemaal erg aantrekkelijk, dynamisch en gevuld met ‘de gewone Bilbao-er’.Lopen, 
lunchen, sneupen en genieten; richting brug langs de oude havens die kennelijk geleidelijk 
een meer bij-de-tijdse bestemming krijgen als jachthaven met flaneerkades. 

De brug, el puente de Bizkaja, is een bijzonder geval: een groot dek voor gemotoriseerd 
verkeer, fietsers en voetgangers, hangend aan kabels die, als een veerpontje, heen-en-
weer gaat. Niet goedkoop, wel erg leuk. De pijlers die de kabels overeind houden zijn 
echter ook onderling weer verbonden met een veel hoger loopdek! Door tijdsgebrek 
gedwongen hebben we van deze mogelijkheid (die vast en zeker weer wonderschone 
vergezichten zal hebben opgeleverd) geen gebruik gemaakt. 

Deze brug, geopend in 1893 en inmiddels Unesco-monument, als oplossing voor de opgave 
“hoe kom ik van de ene naar de andere kant van de rivier” is het gevolg van het feit dat de 
zeehaven van Bilbao tot voor zeer kort ver landinwaarts was gesitueerd. De brug mocht de 
ongehinderde doorvaart van grote, en daarmee hoge, zeeschepen niet hinderen en de 
grote hoogteverschillen  tussen eb en vloed hebben hierdoor geen invloed. 

Stadsdeel Getxo aan de oostzijde van de rivier Nervion toont een geheel ander beeld dan 
Portugalese: planmatige opzet, lineaire ‘dambord’-verkaveling: eigenlijk gewoon veel 
saaier. De weg naar metro-station Areeta werd dan ook snel gevonden en gebruikt: terug 
naar de oude stad – en de fietsverhuur! Het was inmiddels inderdaad droog geworden. 

Tot ieders verrassing: Bilbao is eigenlijk prima te befietsen! (Je gaat er van uit dat dat in 
zo’n zuidelijk gelegen stad niet het geval zal zijn.) Een andere constatering: 
stedenbouwkundigen, zeker met een fototoestel in de hand, zijn niet erg gedisciplineerd 
en de groep viel dan ook regelmatig uit elkaar. Toch hebben we de highlights gezamenlijk 
mogen meemaken. 
De fietstocht startte langs de westoever van de rivier; en ja hoor: hier kwamen we voor 
het eerst Guggenheim tegen! En hoezeer het ook de bedoeling was dit voor een later 
moment te bewaren: ieder ging aan het fotograferen en evalueren en het moet 
toegegeven: het is een ernstig mooi gebouw in een ernstig mooie inbedding.  



Toch langzaamaan doorgefietst en na een oversteek via de brug Puente Euskalduna Zubia 
aangeland in het doel van deze fietsexpeditie: Zorrozaurre. 
Het schiereiland Zorrozaurre is het gebied, direct gelegen tegen het centrale stadsdeel van 
Bilbao, waar tot voor een jaar of tien de zeehaven-activiteit nog overheersend was. Nu is 
het vrijwel geheel verlaten met grotendeels leegstaande havenbebouwing; grootschalig, 
potentieel, sluimerend, kansrijk(?), voorzien van ambities, dromen en Masterplan (hier van 
Zaha Hadid). Vergelijkbaar met in Nederland Amsterdam IJ-oevers, Rotterdamse 
stadshaven, Utrecht Merwede, Antwerpen, etc. etc. Erg groot en erg . . . . fotogeniek ! 

Het Masterplan dateert 
van 2007; erg veel lijkt 
er sindsdien nog niet 
gebeurd te zijn. 
Kennelijk geldt ook hier, 
net als in Nederland, de 
lange adem. Niets wijst 
er echter op dat Bilbao 
hier gaat bezuinigen op 
ambities – en dus zal het 
t.z.t. wel een prachtig 
dynamisch gebied 
worden. 

Voor ons lag het meest dynamische moment toch weer in de horeca: de krukjes, bankjes 
en muurtjes aan de waterkant van tapasbar Erribera Taberna (onthoud die gelegenheid !) 
wisten ons geruime tijd bezig te houden. Robuuster, spontaner en meer ‘pop-up’ dan hier 
is bijna niet voorstelbaar.  
En wat een zicht op rivier en (best wel erg groene) autowegen aan de overzijde van de 
rivier ! 



Daarna was het nog hard fietsen om op tijd deze weer in te kunnen leveren bij de verhuur; 
gelukkig bleek deze een flexibele eindtijd te hanteren. 

De avond hebben we gesplitst in 
groepjes etend en drinkend 
doorgebracht; opvallend was wel dat 
de aantrekkingskracht van het oude 
plein Plaza Nueva zo groot was dat we 
vrijwel allemaal, onafhankelijk van 
elkaar, ervoor kozen om daar te eten. 
Ook wel weer gezellig ! 

Zaterdag 23 september 

Dag 3: schitterend weer ! 
En dus aan de wandel; dit keer onder leiding van Jone (met de moeilijkste achternaam die 
ik verzinnen kan: Belausteguigoitia). Gelukkig spreekt ze uitstekend Engels, en nog 
bepalender: ze spreekt heel erg met handen en lichaam ! Geweldig. En gelukkig met een 
goed, bevlogen en inhoudelijk verhaal.  



De grote lijnen die donderdagmiddag al door Mr. Abaunza waren neergezet hebben we 
deze zaterdagochtend meer op gebouwniveau mogen en kunnen bewonderen. 
Hoofdbestemming was Abando, het nieuwe centrum van Bilbao waarvan de ontwikkeling 
dateert van de laatste twintig jaar. Daarvoor zat hier de zeehaven, en waren hier het 
knooppunt van spoorwegen en ontsluiting voor vrachtverkeer daarmee verbonden!! 

Niets meer van te zien: havenactiviteit verplaatst richting zee, spoorwegen onder de 
grond, autowegen afgeleid via een verderweg gelegen ringsysteem. In plaats daarvan is 
veel nieuwe bebouwing en vooral veel openbare ruimte, geschikt voor verblijf en flaneren, 
verschenen. 

Dat verblijven en flaneren hebben we 
dan ook uitgebreid gedaan: bruggen 
bewonderd, rivier ervaren, nieuwbouw 
ten behoeve van diensten, kantoren, 
voorzieningen en wonen bekeken en 
becommentarieerd, en tenslotte ook, 
toch weer, de omgeving van 
Guggenheim durven betreden. 

De middag – die al met al niet meer zo 
lang was – heeft ieder voor zich besteed 
aan ‘vrij buiten spelen’ waarbij zich 
ook de meest vreemde uitspattingen 
hebben voorgedaan; zo schijnen er 
zelfs deelnemers van deze excursie zich 
te hebben gewaagd aan wildwatervaren 
! ☺  

Maar ook allerlei nog niet bekeken wijken, buurten en gebouwen zijn al dan niet 
groepsgewijs’ bezocht. Uit de verhalen bleek wel dat er met graagte gebruik gemaakt is 
van de suggesties in de digitale reader – waarvoor dank. 

Verzamelpunt voor het jaarlijks weerkerende en veelgeroemde ‘Levende Stad-Diner’ was 
dit keer restaurant Peso Neto (alweer: onthoud die tent!). Eerst lekker buiten op straat en 
daarna naar binnen voor een overvloedige maaltijd met onbeperkte consumptie van 
alcohol. Een zeer geslaagde avond, als je niet al te gevoelig bent voor een geluidsvolume 
dat echte communicatie niet eenvoudig maakt. Gelukkig hadden we daarvoor vooraf èn 
achteraf buiten en elders alle gelegenheid voor. 



Zondag 24 september 

De laatste dag – meestal staat deze in het teken van vertrek en reis. Dit keer echter niet 
omdat het vliegtuig pas tegen het einde van de middag vertrekken zou. En dus was er 
ruimschoots voldoende gelegenheid voor een volwaardig programma 



En daarvoor had het organiserend comité het Guggenheim museum bedacht; EINDELIJK dan 
toch! En het moet gezegd: gebouw en collectie zijn de moeite waard.  
Over de bouwtechnische kwaliteit kun je twisten, over de kwaliteit van visueel ontwerp en 
de daarin verzamelde en tentoongestelde collectie lijkt me dat niet nodig: prachtig en 
wel-doordacht. 

Het was dan ook sneller dan gewenst tijd om dan toch maar te vertrekken. 
Gelukkig hadden we ’s morgens al uitgecheckt en bagage klaar gezet voor de busreis 
richting vliegveld. 
Daar kwamen we ruimschoots op tijd aan om nogmaals aandacht te kunnen besteden aan 
de ontwerp-kwaliteiten van Calatrava. Het leek echter dat iedereen nu dan toch zo 
verzadigd was dat dit andere  wereldberoemde icoon van Bilbao weinig van onze 
bewondering (of anderszins) heeft kunnen genieten. 

Moe maar zeer voldaan stapte het voltallig gezelschap in het (verlate) vliegtuig, terug naar 
Nederland waar we toch mooi op tijd op Schiphol landden waarna ieder weer zijns/haars 
weegs ging. 


