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Od autorów

Szymon Król - współautor
Student V roku gospodarki przestrzennej na Politechnice Gdańskiej, członek
Instytutu Metropolitalnego od 2018 roku.
Zachęcam do lektury opracowania, w którym prezentujemy dobre praktyki
i zastanawiamy się, w jaki sposób możemy je wykorzystać. I co zrobić, aby
pójść o krok dalej w zmieniającym się świecie. Zachęcam też do refleksji,
bo kiedy myślimy o tym, jak będzie wyglądało w przyszłości nasze życie,
musimy przy okazji odpowiedzieć na pytanie, jak będą wyglądały nasze
miasta.

Piotr Żelaznowski - współautor
Architekt i urbanista, pracuje w biurze MLA+ w Rotterdamie. Absolwent
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej, związany z IM od 2014 roku.
Jego praca magisterska nt. Drogi Zielonej w Gdańsku została wyróżniona
i wytypowana do nagrody SARP o. „Wybrzeże”.
Miasto to forum, powstaje w wyniku ścierania się różnych interesów
wszystkich jego mieszkańców oraz zarządców. Naszą rolą jako architektów
i urbanistów jest nie tylko projektowanie, ale także pobudzanie do dyskusji
i inspirowanie. Zapraszam do lektury!

Dr Jakub Szlachetko - Prezes Zarządu IM, współautor
Z wykształcenia i zawodu prawnik-administratywista. Pełni funkcję
prezesa Zarządu Instytutu Metropolitalnego, think tanku wspomagającego
funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego. Pod firmą
„SZLACHETKO prawnicy&urbaniści” wykonuje zawód adwokata,
specjalizującego się w obsłudze podmiotów administracji publicznej. Jest
wykładowcą Uniwersytetu Gdańskiego. W 2012 r. za działalność naukowobadawczą został wyróżniony Nagrodą Miasta Gdańska im. Jana Uphagena.
W 2018 r. został laureatem prestiżowego konkursu „Rising Star Prawnicy –
liderzy jutra” organizowanego przez firmę Wolters Kluwer Polska i Dziennik
Gazeta Prawna.
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Projekt MetLab - misja
Wierzymy, że dzięki inspiracjom jesteśmy w stanie zmieniać nasze miasta.
Podglądając innych, uczymy się jak można kreować przestrzeń do życia
w sposób, o którym do tej pory być może nie pomyśleliśmy, lub z różnych
powodów baliśmy się pomyśleć. Jednak aby dobrze się zainspirować,
musimy uzbroić naszą wyobraźnię i percepcję w otwartość i odwagę.
Niniejsza koncepcja jest wsparta przykładami zrealizowanymi w różnych
miastach świata dzięki determinacji ich mieszkańców i zarządców. Od
małych, społecznie finansowanych interwencji do wielkich projektów
na stałe zmieniających wizerunek miasta. Publikacja ma za zadanie
zainspirować Państwa i zachęcić do odważniejszego myślenia o tym, jak
nasze miasta mogłyby wyglądać, gdyby zostawić dawne idee i bardziej
otworzyć się na te, które do tej pory krążyły gdzieś wokół nas, a jak
pokazują dalsze przykłady - mogą zostać zmaterializowane.
Projekt MetLab to inicjatywa Instytutu Metropolitalnego, której zadaniem
jest eksplorowanie potencjalnych rozwiązań w przestrzeni miejskiej
i inspirowanie mieszkańców, planistów oraz zarządców do działania.

Instytut Metropolitalny
Think tank uczestniczący w kształtowaniu i prowadzeniu miejskich
polityk publicznych, zajmujący się obsługą ekspercką organów jednostek
samorządu terytorialnego, a ponadto prowadzący działalność badawczą
w dziedzinie prawa, administracji i urbanistyki.
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METLAB

„Trudność polega nie tyle na rozwijaniu nowych
pomysłów, co na ucieczce od dawnych”
- John Maynard Keynes -
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„Rozproszenie przestrzenne
wciągnęło miasta do rozgrywki o
sumie stałej: przenosząc pewne
osobiste wygody do prywatnych
jednorodzinnych domów na
przedmieściach, zrzuciło cały
ładunek niewygód i zagrożeń
wprost na ulice gęsto zaludnionych
śródmieść.”
- Charles Montgomery, Miasto Szczęśliwe -

Dawniej
Geneza i istota problemu

R

ewolucja przemysłowa i gwałtowna
urbanizacja w XIX wieku doprowadziła miasta na skraj katastrofy sanitarnej
i ekologicznej. Przeludnione, ciasne, brudne
i pozbawione podstawowej infrastruktury
śródmieścia dały początek wielkiej ucieczce
z miast. W późniejszych latach rozwój motoryzacji i nowe możliwości przemieszczania
się doprowadziły do zjawiska suburbanizacji, obserwowanego do dzisiaj.
Niestety, spełnienie „amerykańskiego snu” o
domku z ogrodem na przedmieściach przybierało monstrualne rozmiary, a wraz z nim
sieć dróg szybkiego ruchu, umożliwiająca
dojazd do pracy w centrum. Wielopasmowe
miejskie autostrady, obsługujące coraz dalsze obszary, przecinały śródmieścia, dzieląc je przestrzennie, tworząc zamknięte
getta, produkując hałas i zanieczyszczenia
powietrza. Można zaryzykować stwierdzenie, że niektóre dzielnice zatoczyły błędne koło, wracając do głośnych, brudnych i
substandardowych warunków życia z epoki
industrializacji.
Niszczycielski wpływ dróg szybkiego ruchu
na tkankę miejską został zaobserwowany
już w latach 60. XX wieku. Związane z suburbanizacją zjawiska były analizowane od
tamtego czasu wielokrotnie. Dowiedziono
między innymi, że zwiększanie liczby pasów
ruchu wcale nie prowadzi do zmniejszenia
korków – czasem wręcz przeciwnie.Wobec
faktu, że korzyści nie przeważyły nad negatywnymi skutkami, zaczęto myśleć o zmianie
sposobu działania miast, a dawne elementy
infrastruktury w wielu przypadkach po prostu wyburzano.
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1974
Harbor Drive
Portland, Stany Zjednoczone

1991
Embarcadero
San Francisco, Stany Zjednoczone

2003
Central Freeway
San Francisco, Stany Zjednoczone

2019
Alaskan Way Viaduct
Seattle, Stany Zjednoczone

2019
Estakada na pl. Społecznym
Wrocław, Polska
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Dziś
Inspiracje

D

zisiaj, w XXI wieku, zmienia się paradygmat rozwoju miast. Po erze suburbanizacji i segregacji funkcjonalnej w
duchu modernizmu nastąpił powrót do idei
miasta krótkich odległości, zwartego, pełnego zieleni i zapewniającego dobre warunki życia dla wszystkich. Zamiast osiedli
na przedmieściach, połączonych drogami
szybkiego ruchu, powstają nowe budynki
wielorodzinne z usługami w parterach, wyposażone w infrastrukturę społeczną i połączone transportem publicznym – dużo wydajniejszym od indywidualnego.
Duży nacisk jest kładziony także na przestrzenie wspólne. Place, ulice, ciągi piesze,
skwery i parki, przez dłuższy czas zapomniane, dzisiaj przeżywają swój renesans.
Doceniono ich znaczenie dla budowania
wspólnoty i lokalnej tożsamości, a także dla
wzrostu wartości gruntów.
Wspomniane już wyburzanie elementów
starej infrastruktury nie jest jedynym rozwiązaniem problemu owego „niechcianego
dziedzictwa”. Alternatywnym podejściem
jest przekształcenie nieużywanych obiektów i nadanie im nowych funkcji – najlepiej
takich, które kreują nowe życie i przyciągają
nowych użytkowników. Najbardziej oczywiste wydaje się tworzenie przestrzeni publicznych – parków, placów czy ciągów spacerowych. Są one ogólnodostępne, atrakcyjne i
łączą zamiast dzielić (w przeciwieństwie do
np. dróg szybkiego ruchu).

08

1993
Promenade Plantee
Paryż, Francja

1994
Le Viaduc des Arts
Paryż, Francja

2009
High Line
Nowy Jork, Stany Zjednoczone

2010
De Hofbogen
Rotterdam, Holandia

2015
Luchtsingel
Rotterdam, Holandia

2017
Seoullo 7017
Seu, Korea Południowa
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Promenade Plantee, Paryż Francja
Nieużywana linia kolejowa, która stała się zielonym parkiem linearnym o długości
kilku kilometrów

10

P

romenade Plantee to część linii kolejowej Paryż-Varenne, którą poddano
przebudowie. Odcinek, rozciągający się
na długości kilku kilometrów przez wschodnie dzielnice Paryża, w latach 80. zaczęto
przekształcać w zielony park – a w zasadzie
ciąg kilku parków, ścieżek spacerowych i zielonych przestrzeni otwartych. Projektantami
są Jacques Vergely i Philippe Mathieux.
Promenade Plantée obejmuje wyniesione
bulwary, kładki piesze i wąskie alejki spacerowe, jak również duże przestrzenie zielone, suche zbiorniki retencyjne czy ścieżki
dla rowerzystów i rolkarzy. Dawne elementy infrastrukturalne, jak tunele czy wiadukty,

zaaranżowano jako atrakcyjne ciągi piesze
Jej powstanie w roku 1993 wzbudzało wiele
kontrowersji, jednak dziś jest jedną z ulubionych przestrzeni okolicznych mieszkańców.
Analiza inwestycji prowadzi do optymistycznych wniosków – dawne bariery, uciążliwe
i dzielące przestrzeń miejską, jak linie kolejowe czy szerokie arterie kołowe, można
przekształcić w miejsca spotkań spajające poszczególne dzielnice. Warto przy tym
zwrócić uwagę na to, jak ważna jest ciągłość
przestrzeni publicznych, która umożliwia
komfortowe korzystanie z nich – przykład
Promenade Plantée doskonale to ilustruje.
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Le Viaduc des Arts, Paryż Francja
Dziewiętnastowieczny wiadukt kolejowy przekształcony
w tętniące życiem centrum kultury i sztuki z zielonym parkiem
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W

iadukt powstał w połowie XIX wieku
jako element linii kolejowej z Paryża
do Varenne. Sto lat później linię
zamknięto. Przez pewien czas wiadukt był
opuszczony, ale w latach 80. podjęto działania na rzecz jego przekształcenia. Przestrzeń
pod wiaduktem zaadaptowano w latach 90.
na przeszklone galerie sztuki, pracownie,
warsztaty rzemieślnicze, sklepy i kawiarnie. Za projekt odpowiada architekt Patrick
Berger. Na szczycie wiaduktu urządzono
park, który dzięki wyniesieniu ponad poziom
ulicy pozwala odetchnąć od wielkomiejskiego zgiełku.

Dzisiaj Le Viaduc des Arts jest rozpoznawalnym punktem na mapie Paryża, popularnym
wśród mieszkańców i turystów. Warsztaty
rzemieślnicze i pracownie mają dosyć prestiżowy i elitarny charakter, jednak sama przestrzeń ulicy i parku jest dostępną dla wszystkich zieloną oazą w sercu miasta.
Przykład paryskiego wiaduktu pokazuje, że
sztuka i zieleń są dobrym wyborem w śródmieściach, gdzie przestrzeń ma wielu użytkowników. Uświadamia też, że nieużywana
infrastruktura, często postrzegana jako przeszkoda w rozwoju, może stać się atutem i
atrakcją.
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High Line, Nowy Jork, Stany Zjednoczone
Najsłynniejszy przykład przekształceń dawnych obiektów infrastruktury w park
linearny, oferujący różnorodne aktywności
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W

ybudowana w latach 20. i 30. nowojorska High Line była towarową
linią kolejową obsługującą port. Co
ciekawe, niektóre jej odcinki przechodziły
wprost przez zabudowę – miało to ułatwiać
załadunek i rozładunek towarów. Przez długie lata trasa stanowiła ważny element sieci
transportowej, jednak gwałtowny rozwój motoryzacji przyniósł jej powolny upadek. W latach 1980 i 1991 burzono kolejne fragmenty
estakady. Jej przestrzeń stała się opuszczona, mało atrakcyjna, a wręcz niebezpieczna.

Dopiero przełom wieków przyniósł pozytywne zmiany – grupa aktywistów lobbowała na
rzecz powstania nowego parku linearnego.
Nieco później miasto Nowy Jork przejęło
własność estakady. Przystąpiono do realizacji
parku według projektu Lisy Switkin i Matthew
Johnsona. Dziś High Line tętni życiem i jest
jedną z ważniejszych atrakcji Manhattanu.
Oprócz spacerów wśród zieleni i historycznej
zabudowy w parku można także uczestniczyć
w wydarzeniach kulturalnych, zajęciach sportowych czy też po prostu odpoczywać w gronie przyjaciół.
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De Hofbogen, Rotterdam, Holandia
Atrakcyjna i dostępna przestrzeń w obrębie dawnego wyniesionego nad poziom
ulicy dworca kolejowego
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P

owstała na początku XX wieku linia kolejowa z Rotterdamu
przez Hagę do Scheveningen, biegnąca przez miasto po
długiej estakadzie, stanowiła duże osiągnięcie inżynieryjne.
Mocno uszkodzona w czasie II wojny światowej, nigdy nie odzyskała dawnego znaczenia i z końcem stulecia została całkowicie
zamknięta. Dopiero w ostatnich dwóch dekadach podjęto działania zmierzające do nadania obiektom pokolejowym nowej funkcji.
Na dachu stacji urządzono park i otwartą przestrzeń publiczną służącą wydarzeniom kulturalnym. Niższe partie, a także przestrzenie pod estakadą, przekształcono w warsztaty, pracownie, sklepy i
galerie – podobnie jak w przypadku Le Viaduc des Arts w Paryżu.
Autorami projektu Hofbogen są Cayo can Meurs i Gabriel Raúl
Peña.
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Luchtsingel, Rotterdam, Holandia
Nowy wiadukt dla pieszych w sercu Rotterdamu, który łączy trzy części miasta,
a dzięki swojej formie i kolorystyce stał się nową atrakcją dla mieszkańców i
turystów
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N

iektóre z centralnych części Rotterdamu padły ofiarą dynamicznych przemian miasta – opuszczone budynki, zaniedbane przestrzenie odcięte szerokimi arteriami transportowymi stanowiły raczej odstraszający widok. W minionej dekadzie
architekci z ZUS, Elma van Boxel i Kristian Kareman, podjęli próbę ponownego scalenia śródmieścia. Zaprojektowali 400-metrową drewnianą kładkę dla pieszych, która umożliwiła bezpieczne i
wygodne przemieszczanie się, ale także przyciągnęła do tej części miasta nowych użytkowników dzięki swojej nietypowej formie
i rzucającej się w oczy kolorystyce. Oczywiście warto podkreślić
fakt, że Luchtsingel sam w sobie nie ożywił okolicy – stało się to
możliwe przede wszystkim dzięki innym interwencjom w pobliżu,
między innymi wspomnianej już przebudowy de Hofbogen.
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Seoullo 7077, Seul, Korea Południowa
Kiedyś wiadukt drogowy nad ulicą i torami kolejowymi, dziś – atrakcyjna
przestrzeń publiczna pełna zieleni i dostępna dla wszystkich
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W

ybudowany w roku 1970 jako element systemu
dróg szybkiego ruchu, wiadukt przy głównym
dworcu kolejowym w Seulu został w 2017 przekształcony w „podniebny ogród” – pieszy wiadukt pełen
zieleni, oferujący różnorodne aktywności mieszkańcom i
przyjezdnym. Za projekt odpowiada zespół z holenderskiego biura architektonicznego MVRDV pod kierownictwem Winy Maasa. Nazwa Seoullo oznacza po koreańsku
„w stronę Seulu”, a liczba 7017 odnosi się do roku powstania wiaduktu oraz roku ukończenia jego przebudowy.
Ze względu na centralne położenie w strukturze miasta, projekt ma znaczenie dla wszystkich mieszkańców
Seulu. Dlatego w kreowanie wizji
zaangażowane były lokalne władze, organizacje pozarządowe
i eksperci. Staranne wykonanie
projektu i realizacja także miały
ogromną wagę. Po pierwsze, projekt miał stać się katalizatorem
przemian przestrzennych i mentalnych dla mieszkańców stolicy.
Po drugie, powinien także pełnić
rolę symbolu zmian w mieście,
które chce stawać się bardziej
przyjazne i proekologiczne.
Seoullo 7017 to prawdziwy miejski ogród urządzony
wysoko nad poziomem ulic i torów kolejowych. Aby
poprawić jego dostępność, do dawnego wiaduktu dobudowano nowe dojścia. W ponad 600 donicach posadzono rośliny 228 gatunków reprezentujących florę
typową dla Korei. Wiele z nich po osiągnięciu odpowiedniego rozmiaru będzie przesadzanych do innych
dzielnic Seulu – dzięki temu „podniebny ogród” będzie
miał swój wkład w pozytywne przemiany w mieście.
Przykład stolicy Korei jest bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, jest
działaniem odważnym i bezkompromisowym. Duże natężenie ruchu samochodowego i znaczenie wiaduktu nie
przeszkodziło władzom podjąć decyzji o jego zamknięciu i przeznaczeniu
dla pieszych. Po drugie, stanowi ważny symbol przemian zachodzących we
współczesnych miastach, skłaniając do
innego myślenia o przestrzeni. Po trzecie, jest po prostu dobrą i ciekawie zaaranżowaną przestrzenią publiczną.
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Kiedyś
Pytanie o przyszłość

P

omysły podobne do tych, które wdrożono już w Stanach Zjednoczonych
i Europie Zachodniej, pojawiają się
także w Polsce. Spotykają się jednak często z oporem mieszkańców, zwłaszcza tych
zmotoryzowanych. Co prawda podnoszone
w dyskusjach argumenty o zwiększeniu się
korków i konieczności zapewnienia płynnego ruchu są dalekie od prawdy (jak wykazały liczne badania i rzeczywiste doświadczenia), wciąż oddziałują na wyobraźnię.
Brakuje więc zdecydowanej woli politycznej
ku temu, aby wprowadzić zmiany w przestrzeni miejskiej i oddać ją pieszym.
Jako Instytut Metropolitalny, a więc think-tank
uczestniczący w kształtowaniu miejskich
polityk publicznych, pragniemy włączyć się
w dyskusję o zmianach w naszych miastach.
Pragniemy zainspirować projektantów, użytkowników przestrzeni, mieszkańców i władze lokalne do zmiany sposobu myślenia.
Zainspirowani przykładami dobrych praktyk
zaprezentujemy możliwości aranżacji estakady na Węźle Unii Europejskiej.
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Wrocław
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Gdańsk

ZIELONA
ESTAKADA
Miejska oaza dla pieszych w centrum miejskiego zgiełku
- paradoks, czy jedyna w swoim rodzaju przestrzeń?
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Widok w kierunku Traktu św. Wojciecha
Źródło: Google Earth

Widok w kierunku al. Armii Krajowej i Biskupiej Górki
Źródło: Google Earth

Mocne strony
+ Lokalizacja w centrum
+ Wyniesienie ponad poziom ulicy
+ Wytrzymała konstrukcja

Słabe strony
- Trudny dostęp przez otoczenie infrastrukturą transportową
- Wysoki poziom natężenia dźwieku
- Niska jakość powietrza
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Widok w kierunku ul. Okopowej
Źródło: Google Earth

Widok w kierunku Podwala Przedmiejskiego i Głównego Miasta
Źródło: Google Earth

Potencjał
++ Otwarcia widokowe
++ Lokalizacja nad samym skrzyzowaniem
++ Bliskość przystanku tramwajowego
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Dostępność

O

becna forma estakady na Węźle Unii
Europejskiej sprawia, że jest ona
całkowicie niedostępna dla ruchu
pieszego. Cały układ skrzyżowania mocno
utrudnia chodzenie i zniechęca do spacerów.
Koncepcja Zielonej Estakady zakłada rzecz
jasna zmianę tego stanu rzeczy. Możliwych
jest kilka rozwiązań zapewniających dostęp pieszy do nowego parku. Naziemne
przejścia przez jezdnię są bezpieczne i wygodne dla wszystkich. Dodatkowo nowa
„zebra” przy wschodnim skraju estakady
z pewnością przyczyni się do ożywienia ulicy

Rzeźnickiej i lepszego połączenia Starego
Przedmieścia z Głównym Miastem. Kładki,
bardziej elastyczne pod kątem lokalizacji,
choć mniej ogólnodostępne, mogłyby powiązać estakadę z Forum Gdańsk, przystankiem
SKM Śródmieście i Teatrem Szekspirowskim.
Nadałoby jej to charakter ważnego węzła
komunikacji pieszej w tym rejonie miasta.
Dodatkową propozycją jest umieszczenie
windy w rejonie przystanku tramwajowego
„Okopowa”, tak aby umożliwić łatwe dotarcie
do nowego parku z transportu publicznego.

Wizualizacja wejścia od strony Podwala Przedmiejskiego
Źródło: opracowanie własne
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Wizualizacja połączenia Forum Gdańsk z Zieloną Estakadą
Źródło: opracowanie własne
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Program

Z

asadniczym założeniem programowym
jest podział estakady na trzy strefy
o różnych profilach użytkowych: komercyjną, widokową i kulturalną. Pierwsza
z nich, jako położona najbliżej galerii handlowej Forum Gdańsk, mogłaby do niej nawiązywać poprzez lokalizację usług komercyjnych.
Kawiarniane i restauracyjne stoliki albo stoiska
z rękodziełem stojące wśród zieleni, z widokiem na Zespół Przedbramia, oddzielone od
ulicznego zgiełku, stanowiłyby ciekawe nowe
miejsce na mapie Gdańska. Druga strefa zapewnia piękne widoki w kierunku Głównego
Miasta oraz Biskupiej Górki. Dzięki odpowiedniej aranżacji przestrzeni z pewnością
przyciągnęłaby amatorów fotografii, turystów
i gdańszczan pragnących spojrzeć na miasto
z nowej perspektywy. Trzecia strefa, położona
w sąsiedztwie Teatru Szekspirowskiego oraz
niedaleko Muzeum Narodowego, ma szansę stać się otwartą galerią sztuki, miejscem
organizacji wystaw, spektakli, warsztatów
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i działań performatywnych. Kultura w przestrzeni publicznej przyciąga, intryguje i uczy.
Przyczynia się też do ożywienia zaniedbanych części miasta, a taką jest wciąż jeszcze
Stare Przedmieście, odcięte sześcioma pasami Podwala Przedmiejskiego od Głównego
Miasta.
Kluczowym elementem koncepcji pozostaje
cały czas zieleń, zapewniająca cień, oczyszczająca powietrze i retencjonująca wodę
deszczową. Nowe nasadzenia są planowane na całej długości estakady, tak aby przekształcić ją w atrakcyjny park miejski. Ważne
jest, aby rośliny nie utrudniały ruchu pieszym
i nie przysłaniały widoków, a jednocześnie
izolowały spacerowiczów od zgiełku ulicznego i zapewniały cień. Konkretne formy
i gatunki zostałyby wyłonione w procesie
projektowania, w dialogu z mieszkańcami,
władzami miasta oraz instytucjami mającymi
swoje siedziby w pobliżu estakady.
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Źródła:
Spis treści
Zdjęcie:
Max van den Oetelaar, https://unsplash.com/
Dawniej
Zdjęcia:
Santa Monica Harbor Interchange - Dave Packwood
Alaskan Way Viaduct - Steve Ringman, The Seattle Times
Harbor Drive - http://www.preservenet.com/
Central Freeway - Madeline Behrens-Brigham
Embarcadero - Ken McLaughlin, The Chronicle
Plac Społeczny - Krzysztof Ćwik, https://wroclaw.wyborcza.pl/
Promenade Plantee
Tekst:
http://sztuka-krajobrazu.pl/1566/artykul/miejska-rewitalizacja-w-paryzu,
https://www.theguardian.com/travel/2017/jun/07/paris-promenade-planteefree-elevated-park-walkway-bastille-bois-de-vincennes
Zdjęcia:
https://www.faena.com/
http://www.goodmorningparis.fr/
Le Viaduc des Arts
Tekst:
http://www.leviaducdesarts.com,
https://europeforvisitors.com/paris/articles/viaduc-des-arts.htm
Zdjęcia:
Nicolas Scordia
http://www.leviaducdesarts.com/
https://www.cotemaison.fr/
High Line
Tekst:
https://www.thehighline.org,
https://www.transport-publiczny.pl/wiadomosci/high-line--od-alei-smierci-domodnej-okolicy-51733.html
Zdjęcia:
https://www.thehighline.org/
Iwan Baan, Timothy Schenck
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De Hofbogen
Tekst:
http://www.hofbogen.nl/english-2/,
https://en.rotterdam.info/locations/de-hofbogen-1/
Zdjęcia:
Ossip van Duivenbode
https://en.rotterdam.info/
https://dudokgroep.com/
Luchtsingel
Tekst:
https://www.luchtsingel.org/en/about-luchtsingel/,
https://www.archdaily.com/770488/the-luchtsingel-zus,
https://miesarch.com/work/3594
Zdjęcia:
Ossip van Duivenbode
https://ossip.nl/gallery/luchtsingel-schieblock/
Seoullo 7017
Tekst:
https://www.mvrdv.nl/projects/208/seoullo-7017-skygarden
Zdjęcia:
Ossip van Duivenbode
https://www.mvrdv.nl/projects/208/seoullo-7017-skygarden/
Zielona Estakada
Fotomontaż:
Autor: Piotr Żelaznowski na podstawie zdjęcia Google Earth
Dostępność/Program
Kolaże: Piotr Żelaznowski
Schematy: Szymon Król
http://www.robpointon.co.uk/about/
Wycinki z mediów
Grafika:
https://www.trojmiasto.pl/
https://informator-pomorza.pl/
https://gazetawroclawska.pl/
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