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Bilboko Uri Antolaketarako 
Egitamu Orokorra: 

Deustuko Erriberako 
eraldaketarako irizpide, helburu eta 

soluzio orokorrak 
 
 
 
 
Alegazioa eta proposamena:  
 
1- Erribera auzoa berregokitu 
2- Kanala estali zerbitzu asko jartzeko: Parkea, 
Kiroldegia, Erabilera Askotarako Zelaia, Hondartza, 
Kaia, Garagardotegia, Euskal Herri Txikia 
erakusgunea eta Kanpokoentzako Aparkalekua. 
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1. Oraingo proiektuaren hutsuneak 

 

1.1. Planteamendu fokalizatuegia  

Egitamu Orokorrak, bere garaian Udalak onartu zuenean eta orain egiten den aldatzeko 
proposamen honetan ere, ez du ingurunea kontuan hartu. Alegia, ez du San Inazio, 
Arangoiti, Ibarrekolanda eta Deustuko Done Petri auzoen hutsuneak aztertu, batik bat 
ekipamenduei dagokienez (berdeguneak, kiroldegiak, etab.). Ez ditu erreka bestaldean 
dauden Indautxu-Basurtu-Olabeagaren beharrizanak ikusi. Bakarrik Bilboko behar bat 
baino ez du kontuan hartu: saski zelai handia, Casillakoa txiki geratu delako. 

Txurdinagaren planteamendu urbanistikoa erabaki zenean, ondoan zegoen Santutxuren 
egoera aztertu zen eta, horretan oinarrituta, parke eta kiroldegia egitea erabaki zuten, 
Txurdinaga berriko biztanleen beharrak asetzeaz gain, Santutxukoenak ere asetu behar 
zirelako, Santutxun ez baitzegoen lekurik ez parkerik ez kiroldegirik egiteko. 

Hemen antzeko zerbait gertatzen da. Done Petrin-San Inazion-Ibarrekolandan- Arangoitin 
batetik eta Indautxu-Basurtu-Olabeagan bestetik, dentsitate gehiegi dago eta kirol 
instalazio eta parke gutxiegi. Deustuko Erribera Bilbori geratzen zaion azken espazio 
handi bakarra Bilbok behar dituen hutsuneak betetzeko: kiroldegia, parkea, erabilera 
askotarako zelaia, etab.  

Abusu auzoan, Ibaizabal desbideratu zenean, parke handi bat egin zen, auzoari 
izugarrizko bizitza kalitatea emanez. Deustuibarrean antzeko zerbait planteatu behar izan 
du Egitamu Orokorrak: lagundu uriolen kalteak gutxitzen eta, aldi berean, bizitza kalitatea 
handitzen. 

Deustuko Erriberako Zaha Hadiden proiektua uharte gisa planteatu da, ez fisikoki 
bakarrik, urbanistokiki ere bai, ezelango loturarik gabe bere inguruko auzoekin..  

 

1.2. Inguruko auzoetan ez du bizi kalitatearen hobetzen lagunduko 

Proiektuak ez du onurarik ekarriko inguruko auzoetan, eta garapen urbanistikoa betiko 
mugatuko die: 

• Done Petri auzoan dagoen parke bakarra txikitzea planteatzen zuen hasieran 
proiektuak, nahiz eta egin diren kritiken ondoren, puntu hau konpondu egin den. 

• Done Petri auzoaren kirol instalazio txikiegiak badira ere (Ikastola ondoan dagoen 
kiroldegia), proiektuak betiko horrela geratzea behartuko du, handitzeko aukerarik 
gabe ez delako egongo etorkizunean. San Inazion gauza bera gertatuko da. 

• Deustu barruti osoan parke handi bat izateko aukera betiko galduko da 
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1.3. Ekipamenduetarako %10a baino ez du eskaintzen 

Puntu hau Udalaren proiektuaren akatsik larriena da gure ustez. Normalean espazioaren 
%15etik gora ekipamenduak egiteko gordetzen da: parkeak, ikastetxeak, kiroldegia, 
anbulatorioa, etab. Proiektuan parkeetarako espazioa hutsaren hurrengoa da eta ez du 
betetzen, inondik inora, Deustu barruti osoan biztanleko behar diren espazioen 
gutxienezkoa. Gainera berdegune pribatuak egitea proposatzen du. Bilbon badugu 
esperientzia jakiteko zein berdegune aprobetxatzen diren eta zeintzuk ez: 

• Pribatuak edo publikoak etxeen ondoan. San Inazioko etxeetan eta 
Torremadariagan dauden etxeen arteko berdeguneak ez dira aisialdirako 
erabilgarriak. 

• Parke txiki txikiek ez dute parke funtzioa betetzen: Jado edo Egileor plazak 
esaterako. 

Aisiagune gisa ondo funtzionatzeko, honako baldintzak bete behar dira: 

• Tamaina ertaina izatea, paseatzeko, bizikletaz ibiltzeko.... Adibidez, Kasilda 
parkea, Otxarkoaga, Etxebarria, Botika Zaharra... 

• Ekipamenduak eskaini: umeentzako zabuak, gazteentzakoak, irristatzeko edo 
bizikletaz ibiltzeko bidegorriak, etab. 

Zorrotzaurreko Master Planak proposatzen dituen erabileren banaketa azken zutaben jarri 
da (Master Plan). Hau txostenaren 14. orrialdetik atera dugu. Ekipamendu pribaturako 
%3,4 baino ez du eskaintzen. Bestetik, Master Planak ez du zehazten zenbat izango den 
ekipamendu publikorako erabiliko den azalera.  

Barrutian berbaz emandako informazioaren arabera, oker gogoratzen ez badugu, 63.000 
m2 inguru aipatu ziren. Baina datu hau ez dugu txosten osoan aurkitu eta, benetan 
harrigarria da ez zehaztea. Horregatik, arrazoi nahiko dago Master Plana atzera 
botatzeko zehaztapen garrantzitsu hauek egin arte. 

Datu hau ondo egonez gero ikusten da ekipamendu publikorako espazioaren %8 baino ez 
dela gordetzen eta hau gutxiegi da. 

 
Erabilerak 

 m2 
Publikoa  

kontuan hartuz 
Pribatua  

kontuan hartuz 
Master 

Plan 
Etxebizitzak 541.000 69,0% 75,0% 75,9 
Zerbitzuak 124.000 15,8% 17,2% 16,5  
Merkataritza 32.000 4,1% 4,4% 4,2 
Ekipamendu pribatuak 24.000 3,1% 3,3% 3,4 
Pribatua guztira 721.000 92,0% 100,0% 100 
Ekipamendu publikoak guztira 63.000 8,0%    

Guztira 784.000 100%   

 

Aztertzen badugu Zazpikale-Ollerieta-Atxuriko Enkarnazio-Sorkunde PERI proiektuak 
ezartzen dituen espazioaren banaketarekin, Deustuko Erriberako banaketa guztiz 
desegokia da: 
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Erabilerak 

 
M2 

 

Ehunekoa 
 

Erriberakoarekin 
alderatuta 

Etxebizitzak 23.000 %41 +%28 

Zerbitzuak 4.000 %7 +%8,8 

Merkataritza 0 0 -%4,2 

Ekipamenduak guztira 29.000 %52 -%41 

      Ekipamenduak oro har 11.000 %20  

     Ekipamenduak: parkea 18.000 %32  

Guztira 56.000 %100  

Ikusten denez, Enkarnazioan ekipamenduetarako espazioaren erdia gorde da (%52). 
Erriberan, %11 baino ez. Beheko irudian proiektuaren maketa ikus daiteke. Bertan, 
berdeguneei garrantzia handia eman zaio, inguruko auzoetan honen beharra handia 
dagoelako: 

 

 

1.4. Trafiko mugimenduak oztopatu 

Done Petri auzoak asko irabazi zuen Euskalduna zubiarekin. Horren bidez, irteera eta 
sarbide on bat lortu zuen Bilborako zein A8rako. Proiektuak, uharte bat egitea 
proposatzen duenez, lotura hau txarrago utziko luke.  
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2. Deusturako Alternatibaren proposamena 

 

2.1. Erribera auzoa mantendu, hobeto eta zaindu 

Deustuko kanala kolpe handia izan zen gure herriarentzat. Orduan, Bilboko Udalak 
erabaki zuen zati handi hau kentzea eta Erriberan geratzen zen gainerako espazio guztia 
industrietarako gordetzea. Beraz, ez zegoen aukerarik etxe berriak egiteko eta zeudenak 
hobetzeko. Honela, Deustu udalerria zenean, biztanle gehien zuen auzoak gutxien izatera 
pasatu da, etxe asko hondatuz eta zerbitzuak galduz joan zen: dendak, ... 

Zor historiko bat dugu Erriberarekin eta orain dugu aukera berau ordaintzeko. PERI bat 
egin behar da gaur egun dauden etxeak mantentzeko, hobetzeko, geratu diren zenbait 
orubetan tipologia antzeko etxeak egiteko, ondo urbanizatzeko ... Eta, guzti hori egiteko, 
baliabide ekonomikoak behar dira eta proiektuak bere gain hartu behar du hori guztia.  

Horregatik ere, Erriberan egingo diren etxe berrietarako zerbitzuak (dendak, anbulatorioa, 
ikastetxeak...) gaur egungo Erriberako Plazaren inguruan kokatzea proposatzen dugu, 
alde berria eta zaharraren arteko loturan. 

 

2.2. Kanala estali espazioa irabazteko 

Espazio gutxiegi dago Deustun eta Bilbon alferrik galtzeko. Kanala, itsasontziak kentzen 
direnean ez da ezertarako erabiliko. Zergatik galdu lur hau? Egitamu Orokorrean ez da 
arrazoi bakar bat ere kanala mantentzeko. Estaltzeak onura asko ekarriko lituzke: 

• Espazioa irabazi. 200.000 metro kuadro inguru okupatzen du gaur egun kanalak. 
Espazio honetan parke, kiroldegi, garagardotegi, aisigune eta erabilera askotarako 
lautada metropolitanoa egitea proposatzen dugu, Done Petri, San Inazio, 
Ibarrekolanda, Indautxu-Basurtu eta gainerako auzo zein Bilbo ingurukoentzat. 
Baita bestelako zerbitzu interesgarriak ere. 

• Bizi kalitatea handitu. Lehen tomateak hartzen ziren Deustun, leku epela zelako. 
Orain hezetasun gehiegi dago eta, askotan, erreka eta kanaletik sartzen den haize 
hotzak ez du bizi giroa laguntzen, Erriberan ura bi aldetatik dagoelako. Kanala 
estaliko bagenu, leku osasuntsuagoa izango litzateke, lehen izan zen modukoa.  

 

2.3. Uriolak ebitatzen lagundu 

Kezka izugarria dugu gai honekin. Bilboko Udalak auzibidea izan du Portuarekin eta 
azkenean kaiak (Uribitarte, Campo Volantik, Abandoibarreko lehenengo kaiak...) Udalaren 
eskura pasatu dira. Uraren eskumena, ordea, ez dago guztiz argi nori dagokion: 
Madrileko eskumena den.... Baina lehen Portuak dragatzen zuen eta orain ez du inor 
egiten. Uriolen kalteak gutxitzen laguntzeko, hona hemen Deusturako Alternatibaren 
proposamenak: 
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• Ez estali guztiz. Kanala estaltzean, errepide bat egingo litzateke eta, azpian, 
ubide bat utziko litzateke. Hau da, guztiz estali beharrean, Erriberako errepide 
nagusiaren azpian ura pasatzeko lekua utziko litzateke.  

• Eraikuntzen oinarria ez altxatu. Zaha Hadiden proiektuak eraikuntza batzuen 
beheko solairua altxatzea proposatzen du, ur igoerek kalte egin ez diezaieten. 
Horrez gain beheko solairuetan etxebizitzak egitea proposatzen du. Honen ordez, 
eraikuntzak oraingo altueratik hastea baina, beheko solairuetan patioak edo 
garajeak uztea proposatzen dugu, ezelango etxebizitzarik jarri gabe, uriolek ahalik 
eta kalte gutxien egin lezaten.  

• Eraikuntzen kokapena. Zaha Hadiden proiektuan etxe bloke asko ibaiarekiko 
perpendikular kokatzen dira eta uriola egonez gero, eraikinek horma efektua 
egingo lukete. Deusturako Alternatibak eraikuntzak ibaiarekin paralelo jartzea 
proposatzen du, kaleek, uriola egonez gero, erreka gisa funtziona dezaten.  

• Ibaia etengabe dragatzea. Hauxe da egin daitekeen gauza garrantzitsuena, beti 
egin dena kaia Bilbon jarri zenetik eta azken bi hamarkadetan egin ez dena. 
Uriolak ebitatzeko, onena ibaia etengabe dragatzea da. Lehen draga bat 
Erandiotik Portugaletera eta bestea Erandiotik Bilborantza ibiltzen ziren egunero. 
Gaur draga Itsas Museoan ikusten dugu.  

 

2.4. Bilboko kiroldegi nagusia 

Bilbok behar duen kiroldegi handi eta moderno bat egitea proposatzen dugu. Gainera, 
Unibertsitateetarako balioko luke (Deustukoa, Bilboko EHUko egoitzak...) legeak ezartzen 
dizkien eta gaur egun ez dituzten kirol instalazioak egin beharrean. Txurdinaga baino bi 
aldiz handiagoa izango litzatekeen kiroldegi nagusiak honako instalazioak izango lituzke: 

• 8 frontoi: esku pilota, trinkete, ... 
• Igerilekuak. Artxanda, Fango eta Txurdinagako kanpoko igerilekuak gainezka 

daude. Gasteizen dauden moduko batzuk jartzea ondo legoke. Baita estalitako 
batzuk ere. 

• Saski baloi zelaia (proiektuak kontuan hartzen duen kirol instalazio bakarra) 
• Tenisa: 10 zelai 
• Eta bestelako zerbitzuak: athetismoa, etab. 

Bilbok dituen kiroldegi nagusiak ekialdean kokatuta daude: Fango, Txurdinaga, Artxanda. 
Konturatzen bagara, mendebaldean San Inazioko instalazioak eta Deustuko kiroldegi 
txikia baino ez dugu (Zorrotzakoa ez dugu aipatzen gunetik urrun geratzen delako). 
Beharrezkoa da kirol instalazioak osatzea eta horretarako hauxe da dugun azken aukera. 

 

2.5. Bilborako parke handia 

Bilbon azken 25 urte hauetan parke asko egin dira, zeuden aukerak ederto aprobetxatuz. 
Txurdinagan eraiki gabe zegoenez aukera zegoen Santutxu, Bolueta eta Txurdinagarako 
parke handi bat egiteko. Abusun Ibaizabalen leku aldaketa aprobetxatu zen auzoari 
parkea egiteko. Etxebarria lantegia kentzeak, Begoña-Zurbaran eta Uribarriri parke handi 
bat izateko aukera eman zien. izan zen aukera. Irala-Errekalden trenbidea estali zen 
lekua izateko.  
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Indautxu-Deustu-San Inazion Kanala izango da aukera bakarra horrelako interbentzio 
handi bat egiteko. Parke urbano bat baino, egun pasa edo bazkaltzen geratzeko moduko 
parke bat behar dugu eta, horretarako, kanala estaltzeak aukera emango liguke. 
Abandoibarran ez da parke handi bat egin.  
 

2.6. Kirol kaia 

Lan asko egin dira azken 20 urte hauetan gure Ibaizabal ibaia Bilbotik Portugaleraino 
bultzatzeko: urak garbitu, kaiak pasealeku bihurtu... Lan hau borobiltzeko eta ibaia 
aisiagune bihurtzeko, ezinbestekotzat jotzen dugu kirol kai bat egitea.  

Maila txikiko itsasontziak kokatuko lirateke eta, eredua, Plentzian dagoen itsasadar 
barruko kai moduko bat izan daiteke.   
 

2.7. Garagardotegia  

Deustuarron oroimenean oraindik ez da desagertu izan genuen garagardotegia. 
Euskalduna zubia egitean kendu zen eta geroztik bere hutsunea askotan sentitu dugu uda 
garaian, kanpo aldean bazkaltzeko eta ondo egoteko gogoa sentitu dugunean. Ibai 
ondoan, Euskalduna zubiko biribilgunean eta San Inazio aldeko kanal estalian kokatzea 
proposatzen dugu, lehen egon zen lekutik ahalik eta lekurik hurbilenean. 
 

2.9. Erabilera askotarako zelaia 

Gaur egun Euskalduna zubiko biribilgune ondoan jarri den zelaiak izugarrizko erabilera 
izaten du: zirkoak, musika emanaldiak, ospakizunak, etab. Horrelako zelai bat guztiz 
beharrezkoa da gaur egun, eta, Udalaren proiektua gauzatuko balitz, zelai hau kenduko 
litzateke. Gure ustez ezinbestekoa da zerbitzu hau mantentzea, nahiz eta Deusturako 
Alternatibak beste leku batean kokatu duen. 
 

2.8. Euskal Herri Txikia erakuslekua 

Gure herria hobeto ezagutzeko eta Deustura bisitariak erakartzeko Euskal Herriko etxe 
tipikoak tamaina txikian egitea proposatzen dugu, parke baten erdian. Hau beste 
herrialdeetan ere badago (Holanda, Portugal...) eta biziki interesgarria da.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Portugaleko 
Coimbran herrialde 
honetako arkitektura 
ikusgai dago parke 
polit eta erakargarri 
batean 
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Parke itxi horretan, ditugun etxe motak egingo lirateke: Iparraldeko etxe tipikoak, 
Nafarrokoak, Durangaldeko baserria, Arabako etxea, Gipuzkoako baserria, 
Enkartazioetakoa, herri arrantzaleen etxea, borda, ermita, uriko etxe bat...  

 

2.9. Hondartza 

Honen bidez ibaia aisiagune izaten lagundu nahi dugu. Bizkaian baditugu itsasadarretan 
dauden hondartzak, Sukarrietako Toña eta San Antolin esaterako. Eta oso gune egokiak 
dira eguzkia zein bainua hartzeko. Ibaia gero eta garbiago dago eta laster bainua 
hartzeko moduan egongo denez, kanalaren hasieran gune bat horretarako uztea 
proposatzen dugu: Deustuko hondartza deituko zen. Segurtasunagatik, boiak eta sare 
babesgarriak egongo lirateke, bainua hartzen dutenak ibaiaren korronte arriskutsuetatik 
babesteko. 

 

2.10. Unibertsitateak 

EHUk espazioa behar du Sarriko ondoan beste fakultateak jartzeko. Askotan aipatu du 
gai hau eta, badirudi, Master Planak ez duela eskaera hau jasotzen. Gure ustez ideia oso 
egokia da eta etorkizunean Bilbon dituen zentroak eramateko eta handitzeko aukera ez 
zaiola betiko kendu behar. Horregatik, kanala estaltzean irabaziko litzatekeen espazio zati 
bat unibertsitaterako uztea proposatzen dugu. Deustuko Unibertsitateak espazioren bat 
ere beharko balu, hortxe ere uztea egoki deritzogu. 

 

2.11. Aparkalekua eta auto gordailua 

Kanala estaltzean, leku batean estali ordez, lur azpiko aparkaleku handi bat egitea 
proposatzen dugu, metroren loturarekin gertu. Hortxe 1.000 aparkaleku egin daitezke eta, 
solairu bat altuera handiagoa izango zen, gaur egun, Udaleko garabiek jasotzen dituzten 
autoak bertan uzteko. Izan ere, zerbitzu hau gaur egun Erriberan dago eta gero eta 
espazio gutxiago geratzen denez Bilbon, aukera egokia izan daiteke zerbitzua jartzeko. 

Aparkaleku honen erabiltzaile asko lirateke: zelaiko ikuskizunak, kiroldegia, parkea,  
unibertsitatea... Gainera prezio merke batean utziko balitz (beste aparkalekuen prezio 
erdian), Bilboko herritar askok utziko lukeen hemen autoa (gutxitan erabiltzen dutenak). 

 

2.12. Garraioak: metrorako 3 lotura jartzea 

Udalaren proiektuan tranbia bat proposatzen da. Ez da txarra baina metroarekin lotura 
egitea ere proposatzen dugu. Horretarako honakoa egin beharko litzateke “Ibarrekolanda” 
deitu behar izan zen Sarriko geltokian:  

• Sarriko geltokian tunela. Zazpikaleetako geltokitik Unamuno plazara joateko 
dagoen tunelaren moduko bat egin beharko litzateke. Tunel hau fakultate azpitik 
aterako litzateke eta gaur egungo Erriberako plaza metrotik 10 minututara utziko 
luke. Honela Erriberako erdigunea metroarekin lotura izango luke. 

• Sarriko geltokian 2. sarbidea. Geltoki honetan larrialdi irteera dago BBKren 
egokitzaren ondora irteteko. Bere garaian makinak kokatu zituzten hemen eta 
horregatik ez zuten erabiltzaileentzako sarbiderik jarri. Deusturako Alternatibak 
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hemen ere sarbidea jartzea proposatzen du. Horrela, San Inazioko alde hau 
hobeto komunikatuta egotez gain, Erriberan altuera berean egongo diren 
etxeetatik ere hurbilago izango lukete. 

• San Inazio geltokia. Kanala estaliz gero, Zorrotzaurre aldean egongo diren 
etxeetako biztanleek 10 minutura izango lukete metroa. 

2.13. Nabigagarritasuna eta Olabeaga-Erribera lotura 

Master Planak zubi asko planteatzen du baina, finantzazioa argi ez dagonenez, azkenean 
gutxi egiten badira proiektua erabat erren geratuko da eta Erribera-San Inazio-Deustuaren 
arteko lotura ez da ona izango.  

Gure proposamenean, lotura erabatekoa da, kanala kentzean erabat lotuta geratuko 
direlako. 

Olabeaga eta Zorrrotzarekin lotura egokia izateko bi zubi altxagarri proposatzen dira, 
Udaletxeko zubiaren modukoak. Alegia, zubi altua izan barik (Salbe edo Deustuko zubiak 
bezalaxe) ibaiaren alde biak igo barik lotuko dituzten bi zubi. 

Master Planak 15 metrotako zubi altu bat proposatzen du Olabeagarekin lotura egiteko. 
Honek izugarrizko inpaktoa izango luke. Izan ere, Deustuko Zubia baino altuago izango 
litzatekeen zubi bat egitea proposatzen da. Gainera, orain 15 urte planteatu zen 22 
metrotan pasatu behar zen zubia kentzea proposatzen du. Egia esan, astakeria hura 
aspaldi ahaztua zuten Aldundiko Herrilanekoek, oker ez bagaude. Orain 7 metro 
beherago egitea proposatzen dute. Astakeria antzekoa deritzogu. Gure proposamena argi 
eta garbia da: inpakturik ez izateko Udaletxeko moduko zubi altxagarri bi egitea. 

Honela, itsasontzi ertainak sartzeko aukera ez litzateke galduko. Hilabete honetan 
belauntzi eder bat etorri da Itsas Museoraino eta, irudi hori etorkizuneko belaunaldiek 
galtzea ez genuke nahi.  

2.14. Erriberako eraikuntza berrietarako irizpideak 

Zaha Hadiden proiektuan akats larri batzuk daude, gure eritziz zuzendu beharrekoak: 

• Eraikuntzen oinarria. Zaha Hadiden proiektuak eraikuntzen beheko solairua 
altxatzea proposatzen du, ur igoerek kalte egin ez diezaieten. Baita eta beheko 
solairuetan etxebizitzak egitea ere. Altuera altxatzen badugu, uriolen eragina 
Olabeaga eta San Inazioko etxeetan igarriko lukete gehiago. Honen ordez, hauxe 
proposatzen dugu: 

o Eraikuntzen oinarria ez altxatu. Eraikuntzak oraingo altueran hastea. 
Proposatzen dugu, ura ahalik eta maila txikienean gera dadin uriola 
dagonean.  

o Beheko solairuetan patioak. Kalte handirik egon ez dadin, ezinbestekoa 
dena da eraikuntza berri guztietan, beheko solairuetan patioak edo 
garajeak utzi, ezelango etxebizitzarik jarri gabe. Horrela, ur igoerek ez 
lukete kalterik sortuko.  

• Eraikuntzen kokapena. Zaha Hadiden proiektuan etxe bloke asko ibaiarekiko 
perpendikular kokatzen dira eta uriola egonez gero, eraikinek horma efektua 
egingo lukete. Deusturako Alternatibak eraikuntzak ibaiarekin paralelo jartzea 
proposatzen du.  
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3. Bideragarritasun ekonomikoa 

Deusturako Alternatiba elkartearen proposamena guztiz bideragarria da ekonomikoki. Are 
gehiago, gure proposamena gaur egungo proiektua baino bideragarriagoa da. Izan ere, 
200.000 m2 ekipamenduetarako zuzentzen baditugu, espazioaren %25 izango da eta ez 
%10 gaur egungo Master Planak proposatzen duen moduan. %25 bidezkoagoa da %10 
baino. Proposatzen diren ekipamenduen finantzazioa bideragarria da:  

3.1. Etxebizitzak 

Zaharen proiektuan etxe asko egitea planteatzen da bideragarritasun ekonomikoa 
bermatzeko. Baina legez ekipamenduetarako behar den gutxienezko espazioa ez du 
errespetatzen. Kanalean ekipamendu guztiak kokatzen baditugu, Erriberarako planteatu 
den dentsitatea onargarria litzateke, baina bestela inolaz ere ez, Egitamuak planteatzen 
duen %8 guztiz desegokia delako. 

3.2. Kanala estaltzea 

Kanala estaltzea doanekoa izan daiteke. Bizkaian sortzen diren eskonbro solido ez 
arriskutsuak botatzeko aukera emanez gero, 5 urtetan beteko litzateke kanala. Edo 
bestela, “DesastreSur” (Supersur deitzea ez zaigu oso egoki iruditzen) egingo balitz, 
horko tuneletako eskonbroak hona ekar litezke. Gainera bi gune ez lirateke estali behar: 
aparkaleku handia eta kirol kaiaren aldea. 

3.3. Garraioa 

Metroan proposatzen diren hobekuntzak (tunela eta Sarrikoko 2. irteera) Bilboko Metroak 
berak finantza litzake. Izan ere, lortuko lituzkeen bidaiari berriekin (Erriberako biztanleak, 
kiroldegia, parkea, zelaia, hondartza...) kostuak guztiz asumigarriak dira. 

3.4. Zerbitzuen finantzaketa 

Kanalaren lekuan planteatzen diren zerbitzu gehienak autofinantzatu daitezke: 

• Kiroldegia. Azken 10 urte hauetan Udalak ez du kiroldegi berririk egin eta, beraz, 
uste dugu gaitasuna duela berri bat egiteko datozen 10 urteotan. Erabiltzaile 
berriekin neurri handi batean finantzatu liteke. 

• Parkea. Ez dauka kostu handiegirik. Ez lirateke eraikuntza edo kostu handiko 
interbentziorik egingo, bakarrik bidegorri bat irristatu edo bizikletaz ibiltzeko, 
umeentzako jolastokiak eta gazteentzako ... 

• Euskal Herri Txikia. Sarrerekin autofinatzatu daitekeen proiektua da.  

• Gagardotegia. Ustiaketan emango litzatekeenez, autofinatzagarria da. 

• Kaia: itsasontzien jabeek ordaintzen dutenarekin finantzatuko litzateke. Baita 
Eusko Jaurlaritzak arlo honetarako dituen laguntzarekin. 

• Aparkalekua. Garabi zerbitzuaren bidez lortzen den diruarekin eta 
aparkatzeagatik kobratzen den diruarekin finantzagarria. Gaineko Zelaia ere kostu 
berean sartzen da.  

• Hondartza. Aldundiak hondartzen mantenimendurako ematen duen laguntzekin. 
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4. Amaierakok 

 

Proposamen hau guztiz zentzuzkoa da eta askoz hobea Deustu zein Bilborako, Zahik 
egin duena eta Bilboko Egitamu Nagusiak planteatzen zuen uhartearena baino. 

Bilboko Udalak ez du argudio bakar bat ere eman Erribera uharte bihurtzeko. Guk 
hamaika arrazoi ematen ditugu kanala estaltzeko. 

50 urtero (edo gutxiagotan) egoten den uriola batengatik ezin dugu hipotekatu Deustuko 
auzo guztien eta Bilboko egunero beharrak.  

Lehen tomateak hartzen ziren Deustun, leku epela zelako. Orain hezetasun gehiegi dago 
eta, askotan, erreka eta kanaletik sartzen den haize hotzak ez du bizi giroa laguntzen, 
Erriberan ura bi aldetatik dagoelako. Kanala estaliko bagenu, leku osasuntsuagoa izango 
litzateke.  

 

KANALA ESTALI, DEUSTUK ETA BILBOK IRABAZI 

2005.10.24 
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1- Ekipamendu 
guztiak kanalaren 
gainean kokatuta 
dira, garagardote-
gia izan ezik. 

2-Ekipamendu 
bakoitza bere 
kolorearekin 
bereiztu da: 
kiroldegia, parkea, 
erakusgunea, 
unibertsitatea, kirol 
kaia eta hondartza 

3- Hiru marra 
beltzek 
metroarekin 
lotzeko ibilbideak 
dira 

4-Uraren tutuak 
urioletan 
laguntzeko, 
errepide 
nagusiaren azpitik 
joango ziren, 
kanalaren ertz 
batean 

5-Erribera eta San 
Inazio-Done Petri 
ondo lotzeko, 7 
kale zabaltzea 
proposatzen da 
(kolore grisez) 

6-Bi zubi 
altxagarriak kolore 
grisez margotu 
dira 
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