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víztükör
Lásd még: 
Korábbi cikkek:  

StraSbourg éS Kehl –  
ÖSSzen , ami ÖSSzetartoziK
nemzetközi pályázat egy új, határokon átnyúló vízparti metropolisz létrehozására

StraSbourg a rajna bal partján, míg Kehl vele átellenben, a folyó jobb partján feKSziK. a 270 ezreS francia 

vároSban található az európai parlament épülete, valamint itt SzéKel az európa tanácS, éS az emberi jogoK 

európai bíróSága iS. Kehl laKoSSága mindöSSze 35 000 fõ, SoKan azonban ide járnaK át váSárolni, Sõt itt iS 

élneK, miKözben a francia oldalon dolgoznaK. StraSbourg mindig iS a francia éS német Kultúra, hagyományoK,  

építéSzet éS gaSztronómia KeveréKe volt. 3 év Kintlét alatt hozzáSzoKtam a helyi nyelvjáráShoz, a faberaKáSoS 

épületeKhez, a Savanyú KápoSztáS ételeKhez, mindneK volt – nem iS KevéS – németeS beütéSe. ez a fajta  

franKo-germán egymáS mellett éléS, illetve a KözöS jövõ SarKallta arra StraSbourg éS Kehl vároSát, hogy nemzetKözi 

anonim pályázatot írjanaK Ki, melyneK célja egy határoKon átívelõ, vízparti metropoliSz létrehozáSa.

FarKaS orSolya – www.vizpartiFejleSzteSeK.blog.hu SzerKeSzt je

Célhelyszín
A franciák és németek a 2000-es évek óta 
dolgoznak közösen azon, hogy egy valóban 
mûködõképes városi közösséget alakítsanak 
ki. A Strasbourg-Otrenau Eurodistrict 2010-
tõl mûködik, és mintegy 900 000 fõt foglal 
magában. 

A két város számos ponton kapcsolódik  
egymáshoz. Nemcsak hidakkal, busz és 
késõbb villamos vonalakkal, hanem határ-
átkelõkkel is, amelyek ma már ugyan funkció  
nélküliek, de pont ezek átalakítása volt a cél.  
Mit lehet kezdeni a ma már üresen kongó õr- 
bódékkal és környékükkel, melyeket a Rajna  
választ el? Erre adott választ a két város 
által kiírt “Strasbourg – Kehl, Cour des 
Douanes – Zollhofareal” pályázat, melyen 

21 pályamûbõl a LIN építésziroda megosz-
tott elsõ helyet ért el a Kleyer/Koblitz/Letzel/
Freivogel építészirodával egyetemben,  
díjazásuk fejenként 35 000 euró volt. 

Vízió: földrajzi fekVés Vs. infrastruk-
túra
A kiírás során a zsûri azt gondolta, jó lenne 
valami szimmetrikus megoldásra jutni. Amikor 
azonban befutottak a tervek, pont az ellen-
kezõje derült ki, a résztvevõk a két város 
közötti különbségekre fektették a hangsúlyt: 
Strasbourg még csak most kúszik a folyó felé 
(vizes kapcsolata inkább az Ill folyóval van), 
Kehl már ott van; Strasbourg nagyváros, Kehl 
kisváros; más a beépítettség és a zöldfelüle-
tek aránya is. A két nyertes projekt így nem 

rajna – © lin architects urbanists
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egymás ellentéte, ellenfele, sokkal inkább 
együttmûködésre sarkall, hiszen olyan átfogó  
tervet kell összehozni, ami mindkét projekt 
legjavát felvonultatja.

A javaslatok 20 hektáron, és két irányban  
indultak el: egyfelõl a két város/ország folyó 
menti újjáegyesítése a cél, másfelõl olyan 
városfejlesztési keretrendszer kialakítása, 
mely a meglévõ elemeket felhasználva új 
kaput nyit mind Strasbourg, mind Kehl felé.  
A fejlesztések egészen a városok ipari 
kikötõiig érnek majd el. A területet ma még 
a kelet-nyugati irányú közlekedési útvonalak 
határozzák meg (vasút, autóút, jövõbeni vil-
lamos vonal). A tervezõk a legnagyobb kihí-
vást abban látták, hogy ezeket az infrast-
rukturális elemeket hogyan kössék össze  
a folyóval; hogyan alakítsanak ki (közösségi)  
tereket a közlekedési vonalak mentén; ho- 
gyan jöhet létre kohézió a földrajzi fekvés  
és funkció között? A kohézió pedig nem más, 
mint maga a folyó, ami ebben az esetben 
nem elválaszt, hanem közös területet képez.

franCia oldal – német oldal
A LIN fejlesztéseinek lényege, hogy 
Strasbourgban ne önmagukért valók legye-
nek, hanem egy élõ, és mozgalmas környe-
zetet hozzanak létre. Éppen ezért vegyes 
funkciójú épületeket terveztek ide, lakó- és 
irodafelületekkel, sport és kulturális létesít-
ményekkel. A már meglévõ és újonnan épí-
tendõ városszövet magját a kereskedelmi és 
rekreációs központ adja majd, a hidak között 
pedig a különbözõ topográfiának megfelelõ 
épületek teremtenek észak-déli kapcsolatot. 
A közterek két fajtája jól megfér egymás mel-
lett: a Rajnával párhuzamosan városi jelleget 
mutat, a közvetlen folyópart mentén pedig  
a vizet hangsúlyozza. A német oldalon  
az elképzelések szerint a városközpont új  
formákban és irányokban, akár egészen  
a folyóig terjedne. A vasútvonalaktól északra 
található korábbi katonai barakkok átalakí-
tásával és integrálásával új városi negyed 
jönne létre, ahol szintén vegyes funkciók  
lennének (lakóházak, közösségi épületek,  
irodák, kereskedelmi és kulturális létesítmé-

nyek). A folyó mentén egy hatalmas prome-
nádot terveznek, ami nemcsak észak-déli 
kapcsolatot nyitna, de integrálná a már 
meglévõ kikötõt is a fejlesztésekbe.

A Kleyer/Koblitz/Letzel/Freivogel építész-
iroda egy egészen merész ötlet mentén indult 
el: annak érdekében, hogy a két város minél 
jobban összenõhessen, még azon is elgon-
dolkodtak, mi lenne, ha beleépítenének  
a Rajnába. De minthogy ez nem lehetséges,  
és a két városnak mégis egymásra kell talál-
nia, más utat választottak. A lehetõ legkö-
zelebb menni a Rajnához. Nagy küzdelmet 
folytattak a hidakkal, amelyek valójában 
nem városi hidak, hanem egyedi topográfiá-
val kialakított, gigantikus elemekbõl álló hal-
mazok. Mivel a hidak a látóteret eltakarták, 

a vámudvarok felé terjeszkedtek. A Rajna  
mentén lévõ területeket másfajta projektek  
keretében fejlesztették, északtól délig hidak-
kal és átjárókkal szabdalták, és ügyeltek  
arra, hogy minden utca a Rajnánál vég-
zõdjön. A kehli jachtkikötõt a csapat „kép-
lékeny elemnek” tekintette, fent lerövidítette, 
lent kiszélesítette, hogy egy kicsit közelebb 
hozza a városhoz. A tervek szerint a kikötõ 
környékén lakónegyedet húznak fel, ahova 
szívesen költöznek majd az emberek.

a folyó mint terVezési egység
Ma már nem kérdés: ahol van víz, a városok  
abba az irányba (is) terjeszkednek – ez 
Strasbourg és Kehl esetében sincs másképp.  
Fokozván ezzel a folyó fizikai és szimboli-
kus jelenlétét, ugyanakkor elnyelve a merev 
infrastrukturális vonalakat, és azokat egy új, 
városi környezetté transzformálva. A Rajna,  
mely egykoron elválasztotta a két várost, 
integráló erõvé válik. A projekt sokkal inkább 
tekinthetõ flexibilis, mint szigorú tervek 
összességének, tulajdonképpen a funkciók  
kihasználási lehetõségeinek mátrixa, mely 
kellõ rugalmassággal alkalmazkodik bármi-
lyen körülményhez. A legfontosabb a kialakí-
tandó dialógus a folyó és a táj között: francia 
oldalon sûrû beépítettséggel és nagyvárosias  
jelleggel, német oldalon több zölddel és  
a kikötõi funkció erõsítésével. Két identitás, 
egy folyó.

kehl esetében a vízközeliség, strasbourg esetében a hidak közötti területek differenciálása a központi elem – © lin architects urbanists

Van mit átalakítani a francia oldalon is, a kelet-nyugati kapcsolatok mellett az észak-déli  
irányokra helyezik a hangsúlyt – © lin architects urbanists


